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Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, ca organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, urmărește modul de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu 

politicile educaţionale la nivel naţional, asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, 

asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară 

Prin rolul său, în baza atribuțiilor legale care îi revin, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov își îndreaptă, cu responsabilitate, 

acțiunile spre: 

a) sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în creşterea calităţii procesului educativ prin consiliere şi revizuire 

continuă. 

b) sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel naţional, regional, 

judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. 
 

 

Așadar, principala activitate a Inspectoratului școlar o constituie inspecţia şcolară, considerată ca o activitate a administrării 

şcolare, care se focalizează asupra realizării politicilor sistemului educaţional.  

Aceasta vizează domenii manageriale, precum elaborarea şi aplicarea curriculum-ului, proiectarea, realizarea şi evaluarea 

activităţilor didactico-educative, dezvoltarea interacţiunii dintre şcoală şi familie, evaluarea proiectelor şi programelor educaţionale, 

îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţilor didactice curente ale profesorilor. Toate acestea au drept scop ameliorarea procesului 

didactic din unităţile de învăţământ. 

 

Activitatea de inspecție școlară proiectată la nivelul instituției își îndeplinește funcțiile specifice: 

a) de diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată; 

         AAARRRGGGUUUMMMEEENNNTTT 
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b) de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ; 

c) de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ; 

d) de monitorizare a eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planului de măsuri; 

e) de reglare/autoreglare a sistemului şi/sau a procesului de învăţământ. 

 

Obiectivul principal al activității de inspecţie şcolară proiectate pentru anul școlar 2012 - 2013 îl constituie creşterea eficienţei şi a 
calităţii procesului de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei.  
 

Derivate din acest principal obiectiv, obiectivele specifice sunt următoarele: 
 evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadre didactice şi 

preşcolari/elevi, la nivel naţional, regional, judeţean şi local; 
 evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional şi a curriculum-lui local/regional, a calităţii activităţilor extracurriculare; 
 evaluarea calităţii activităţii personalului din învăţământ şi a calităţii managementului şcolar;  
 sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii şi atingerii standardelor de performanţă de către elevi;  
 sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii de predare, învăţare şi evaluare, a 

procesului managerial; 
 determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, comisiei/catedrei metodice, etc.), 

evaluarea externă (minister/inspectorat şcolar) şi situaţia reală; 
 evaluarea competenţelor profesionale ale inspectorilor şcolari, ale directorilor şi metodiştilor, precum şi a abilităţilor 

acestora de a controla, evalua, îndruma şi consilia; 
 creşterea calităţii serviciilor educaţionale;  
 sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de modificare sau de elaborare de politici educaţionale.  

 
 

Finalităţile, specifice inspecţiei şcolare sunt următoarele: 
 restructurarea şi reorganizarea sistemului de învăţământ în vederea eficientizării procesului de învăţământ; 
 îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare; 
 ameliorarea calităţii managementului educaţional la toate nivelele; 
 sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care 

le-o furnizează şcoala; 
 eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 
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 îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale şi la nivelul comunităţii; 
 eficientizarea parteneriatului educaţional; 
 aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 
 promovarea autoevaluării în rândul unităţilor de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-

educativ şi atingerii standardelor de calitate; 
 formarea bazelor de date privind inspecţia şcolară , necesare diagnosticării stării învăţământului; 
 informarea conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului în legătură cu calitatea şi standardele 

atinse în învăţământul preuniversitar; 
 schimbarea mentalităţii asupra inspecţiei şcolare în raport cu noua filozofie a acestei activităţi; 
 elaborarea, completarea şi modificarea legislaţiei şi a actelor normative prin feed-back-ul asigurat de inspecţia şcolară.  

 
 

Principiile inspecţiei şcolare sunt următoarele: 
 Principiul calităţii ofertei educaţionale 
 Principiul egalităţii şanselor 
 Principiul ameliorării şi dezvoltării 
 Principiul autoevaluării 
 Principiul feed-back-ului constructiv 
 Principiul competenţei şi profesionalismului 
 Principiul emiterii judecăţilor de valoare 
 Principiul examinării multicriteriale 
 Principiul transparenţei  

 
 

Din această perspectivă, pentru asigurarea funcţionării în condiţii de legalitate a sistemului şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ilfov îşi propune să controleze măsura în care unităţile de învăţământ din judeţ respectă prevederile legale privind: 

 Controlul calităţii pe baza standardelor naţionale; 

 Implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean; 

 Monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 Monitorizarea implementării politicilor şi programelor naţionale de reformă; 
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 Dezvoltarea profesională a personalului didactic; 

 Controlul administrativ al funcţionării unităţilor de învăţământ: 

 Respectarea Curriculum-ului naţional şi a procedurilor de stabilire a C.D.Ş. şi C.D.L.; 

 Metodologia de predare – învăţare stabilită prin documentele normative în vigoare; 

 Şcolarizarea elevilor cu C.E.S., a elevilor provenind din comunităţi dezavantajate, precum şi respectarea prevederilor legale 

privind combaterea discriminării; 

 Participarea la programele naţionale de reformă; 

 Procedurile privind încadrarea şi mişcarea personalului; 

 Procedurile şi înregistrările financiar-contabile; 

 Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare; 

 Relaţiile instituţionale, cu autorităţile publice locale etc. stabilite prin lege; 

 Orice alte prevederi legale cu aplicare la funcţionarea unităţilor şcolare. 

 

În acest context, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale,  ale OMECTS Nr. 4688/29.06.2012 

privind aprobarea Ghidului General – calitate în școlala din România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale 

pentru serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul preuniversitar, ale H.G. Nr.21/2007 

privind aprobarea Standardelor de autorizare şi a Standardelor de acreditare/evaluare periodică, ale H.G. Nr. 22/2007 privind 

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice şi ale H.G. Nr. 1534/2008 privind 

aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar, unităţile de învăţământ, prin activitatea Comisiilor de Evaluare şi Asigurarea Calităţii, vor trebui să coreleze, pe de o parte, 

cu iniţiativele privind asigurarea calităţii de la nivel judeţean, iar pe de altă parte, cu rolul şi funcţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean în 

controlul calităţii şi în implementarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii. 

  

De pe această poziţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov îşi propune ca activitatea să se desfăşoare având în vedere următorii paşi: 
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 Stabilirea priorităţilor privind controlul calităţii (domenii, criterii, subdomenii 
şi/sau indicatori din cadrul standardelor naţionale) pentru toate tipurile de 
inspecţie stabilite de legislaţia în vigoare; 

 Cuprinderea priorităţilor stabilite în planificările realizate la nivelul I.Ş.J. (Planurile 
de acţiune ale inspectorilor şcolari, Graficul şi tematica activităţilor de îndrumare, 
evaluare şi control, Proiectul de dezvoltare instituţională a I.Ş.J.) 

 Realizarea activităţilor de inspecţie, care vor cuprinde referiri la: 
 Nivelul realizării a standardelor naţionale pentru domeniile, criteriile, 

subdomeniile şi/sau indicatorii din ţintele stabilite; 
 Modul de realizare a planurilor, programelor şi activităţilor proprii, conform 

Indexului documentelor şcolare, de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor 
şcolare inspectate. 

PPPaaasssuuulll   444   
 Elaborarea şi publicarea Raportului anual şi semestrial privind calitatea educaţiei din 
Judeţul Ilfov; 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivel judeţean pentru 
anul şcolar următor. 

 Analiza modului de realizare a Planului de îmbunătăţire a calităţii la nivel 
judeţean, elaborat în anul şcolar anterior, 2011 – 2012;  

 Analiza Rapoartelor de evaluare internă a calităţii elaborate de către unităţile de 
învăţământ; 

 Sintetizarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale asigurării calităţii educației la 
nivel judeţean. 

PPPaaasssuuulll   111   

PPPaaasssuuulll   333   

PPPaaasssuuulll   222   
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În fundamentarea Planului operațional de implementare pentru anul școlar în curs trebuie să pornim de la elementele componente 

ale managementului calităţii unei instituţii: 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     MANAGEMENTUL  
                                            CALITĂŢII 

FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEEAAA   
PPPLLLAAANNNUUULLLUUUIII   DDDEEE   

IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEE 

Activităţi care stabilesc obiectivele şi condiţiile referitoare la  
calitate, precum şi condiţiile  de aplicare  
a elementelor   sistemului  calitatii. 

Ansamblul activităţilor planificate şi sistematice în cadrul sistemului 
calităţii şi demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea 
încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile 
referitoare la calitate. 

Tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru 
satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.  

Acţiuni întreprinse de ISJ Ilfov pentru creşterea eficienţei activităţilor 
în scopul de  a asigura avantaje atât pentru organizaţie, cât şi pentru 
clienţii acesteia. 

Ansamblul activităţii funcţiei generale de management, care 
determină politicile în domeniul calităţii, obiectivelor şi 
responsabilităţilor şi care se implementează în cadrul sistemului 
calităţii prin mijloace ca: planificarea, controlul, asigurarea şi 
îmbunătăţirea calităţii. 

PLANIFICAREA 

CALITĂŢII 

ASIGURAREA 

CALITĂŢII 

CONTROLUL 

CALITĂŢII 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CALITĂŢII 
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În acest context, mmmiiisssiiiuuunnneeeaaa asumată de Inspectoratul Şcolar Ilfov este de a acţiona cu responsabilitate în direcţia realizării 

politicilor educaţionale de asigurare a calităţii învăţământului la nivel judeţean, facilitând comunicarea strategică instituţională şi 

interinstituţională, compatibilizarea demersurilor proiective cu acelea acţionale şi evaluative, monitorizarea şi evaluarea procesului 

instructiv – educativ şi a serviciilor educaţionale, sprijinirea dezvoltării instituţionale a unităţilor de învăţământ, introducerea 

dimensiunii de comunicare interculturală, implementarea calitativă a curriculum-ului naţional în unităţile şcolare, astfel încât sistemul 

educaţional ilfovean să fie unul competitiv pe plan naţional. 

 

 Promovarea unei politici orientate spre client în cadrul unui sistem al calităţii se poate realiza prin dezvoltarea unor proceduri 

specifice de identificare a necesităţilor clienţilor, prin elaborarea unor standarde şi proceduri, precum şi prin măsurarea gradului în care 

rezultatele obtinuţe de instituţia de învăţământ sunt în concordanţă cu obiectivele stabilite. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii se referă, de regulă, la:  

 Proiectarea şi planificarea dezvoltării instituţiei de învăţământ: cum anume se stabilesc ţintele strategice şi strategiile de 

dezvoltare, care sunt responsabilităţile, mecanismele şi procedurile decizionale, cine participă la luarea deciziilor, cum sunt 

deciziile respective aduse la cunoştinta comunităţii şi cum este creat consensul în jurul acestor ţinte strategice etc. ;  

 Implementarea programelor şi acţiunilor stabilite şi monitorizarea funcţionării unităţii şcolare : cine răspunde şi cine 

participă, care sunt metodele şi instrumentele de monitorizare şi feed-back, cum se asigură participarea “purtătorilor de 

interese” la monitorizare, cum este preluat feed-back-ul acestora etc. 

 Evaluarea modului în care funcţionează şi se dezvoltă instituţia, la revizuirea proiectelor, programelor şi la optimizarea 

funcţionării curente: care sunt metodele, instrumentele şi procedurile de evaluare, cine participă la evaluare şi cum anume, 

care sunt procedurile de revizuire a documentelor programatice şi cine participă la ele, care sunt mecanismele de avertizare 

timpurie. 

 Este evident faptul că şi sistemul de evaluare a calităţii trebuie conceput altfel decât suntem obişnuiţi. În primul rând, trebuie să 

asigure realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume: 

 Îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi 

timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu în activităţile trecute; 
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 Asigurarea feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, 

părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca dacă 

“investiţia” făcută (nu numai cea financiară) a dus sau nu la impactul scontat şi dacă merită continuată sau nu; 

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul instituţiei de învăţământ pentru ca acestea să 

servească mai bine misiunii asumate. În ultimii ani,  în România şi la nivelul Uniunii Europene, necesitatea unei culturi a 

autoevaluării este tot mai insistent afirmată şi încurajată prin politicile educaţionale.  

 Autoevaluarea este considerată ca dimensiune fundamentală a “organizaţiei care învaţă”: evaluarea externă  este, adesea, ineficientă şi 

tardivă într-o societate în care schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă, dar nu este lipsită de importanţă.  

 

În acţiunea de a stabili o anumită vvviiizzziiiuuunnneee  care să pună în mişcare eficienţa sistemică a învăţământului la nivelul Judeţului Ilfov ne 

propunem să acţionăm în contextul reconfigurării procesului de învăţământ pe criterii de calitate. Instituţia noastră va reconsidera  

sistemul de învăţământ ilfovean pentru formarea unor generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare 

interculturală, având competenţe lingvistice, digitale, tehnologice si antreprenoriale, cu o personalitate armonioasă şi un sistem de valori 

civice, morale, culturale şi personale autentice. 

 

VVVaaalllooorrriiillleee    promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov sunt orientate spre constituirea unei instituții:  

 

*deschise în raport cu performanţa – asigurând un management al calităţii eficient şi transparent la toate nivelurile de abilitare (act 

decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare),  demers instrumental în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. 

* deschise în raport cu resursa umană – sprijinind  performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice, asigurând creşterea calităţii 

proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare). 

*deschise în raport cu comunitatea  –  asigurând gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu 

socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate. 

*deschise  în raport cu mediul şcolar – fiind o comunitate vibrantă, dedicată dezvoltării şi împărtăşirii cunoştintelor,  într-un spaţiu 

educaţional prietenos. 
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PPPrrriiinnnccciiipppiiiiiillleee  care guvernează învăţământul preuniversitar din Județul Ilfov, derivate din acelea prevăzute de Legea Nr. 1/2011 – 

Legea Educației naționale sunt: 

 principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;  

 principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale 

şi internaţionale;  

 principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;  

 principiul eficienţei  -  în  baza  căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor 

existente;  

 principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;  

 principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor;     

 principiul asigurării egalităţii de şanse;  

 principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei  şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi 

adecvată a acestora;  

 principiul incluziunii sociale;  

 principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;  

 principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;  

 principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ. 
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LLLooocccaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

fffaaaccctttooorrriiilllooorrr   

TTTiiipppuuulll   dddeee   fffaaaccctttooorrr   

FFFaaavvvooorrraaabbbiiilll   NNNeeefffaaavvvooorrraaabbbiiilll   

 

 

 

 

 

LLLAAATTTUUURRRAAA   

IIINNNTTTEEERRRNNNĂĂĂ      

AAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIEEEIII 

PPPUUUNNNCCCTTTEEE      FFFOOORRRTTTEEE   
 
1. Întărirea expertizei manageriale prin desfăşurarea 

unor cursuri de formare în domeniu precum şi a 

unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune 

practici; 

2. Managementul instituţiei monitorizează 

respectarea direcţiilor strategice stabilite şi 

evaluează cu regularitate propria performanţă 

managerială; 

3. Constituirea, la nivelul compartimentelor 

specializate ale inspectoratului şcolar, a unor baze 

de date operaţionale; 

4. Oferta de formare în domeniul managerial – diversă, 

PPPUUUNNNCCCTTTEEE      SSSLLLAAABBBEEE   
   

1. Structurile organizaţionale din şcoli nu corelează 

întotdeauna proiectarea, organizarea cu  

indicatorii de performanţă;   

2. Lipsește, în unele cazuri, implicarea/participarea 

motivată la un nivelul optim, a unor cadre 

didactice, în procesul decizional; 

3. Lipsa, în unele unităţi de învăţământ, a unui set 

coerent de instrumente interne de evaluare, a 

unui sistem fiabil de calitate, pentru 

determinarea valorii adăugate şi a celei nou 

create prin educaţia furnizată de şcoală; 

4. Nivel încă ridicat de subiectivitate în procesul de 

AAANNNAAALLLIIIZZZAAA   

SSS...WWW...OOO...TTT...   
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generoasă; 

5. Un număr suficient de mare de directori şi 

inspectori au fost selectaţi şi înscrişi în Registrul 

experţilor în management educaţional 

6. A crescut numărul de colaboratori şi parteneri 

educaţionali în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor manageriale 

7. Existenţa unor  strategii adecvate în domeniul 

managementului educaţional, care au permis 

monitorizarea, controlul şi evaluarea cu privire la  

asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ 

8. S-a dezvoltat progresiv cultura organizaţională la 

nivelul şcolilor din judeţ, printr-un management 

implicativ, participativ; 

9. Cadrele didactice încep să înţeleagă mai bine 

rolurile şi funcţiile şcolii, fiind evidentă orientarea 

conceptului de calitate pe criterii de relevanţă a 

educaţiei oferite; 

10. Funcţionarea corespunzătoare, cu respectarea 

legalităţii,  a consiliilor de administraţie, cu 

participarea reprezentanţilor comunităţii locale și a 

reprezentanților părinților; 

11. Există un flux interacţional, relaţional/comunicativ 

eficient cu instituţiile partenere, respectiv MECTS, 

autorităţile judeţene şi cele locale cu 

responsabilităţi în domeniul educaţiei; 

autoevaluare/evaluare la nivelul inspecţiei 

şcolare, conducerii unităţilor de învăţământ, 

comisiilor de specialitate; 

5. Existenţa unor disfuncții în propunerea CDŞ/CDL 

la nivelul unităţilor de învăţământ, nefiind  

respectate nevoile educaţionale reale ale 

principalilor beneficiari; 

6. Deşi la nivel central şi judeţean au fost stabilite 

orientări clare (MECTS şi IŞJ) pe baza cărora se 

poate desfăşura o activitate educativă 

performantă, practica managerială din unele 

unităţi şcolare nu a demonstrat implicarea totală 

a directorilor şi a Consiliilor de administraţie; 

7. Fluctuaţia personalului didactic, lipsa de 

motivaţie a unor profesori au creat disfuncţii în 

asigurarea eficienţei procesului instructiv - 

educativ din unele unităţi şcolare în special în 

mediul rural; 

8. În evaluarea cadrelor didactice prin inspecţia 

şcolară s-au avut în vedere în principal 

competenţele profesionale (conform fişei 

postului şi standardului ocupaţional pe 

specialităţi), plasându-se în plan secundar 

evaluarea performanţelor elevilor din 

perspectivă complexă; 

9. Instrumentele standardizate de evaluare prin 
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12. Au fost furnizate informaţiile de ordin legislativ şi   

s-a asigurat accesul la cunoaşterea şi aplicarea 

corectă a legislaţiei în vigoare, la informaţii de 

interes sistemic, prin departamentele specializate şi 

resursa umană din cadrul ISJ Ilfov; 

13. Infrastructura şi baza materială bune în majoritatea 

şcolilor din judeţ, cuprinzând  mijloace şi 

echipamente la nivelul nevoilor/exigentelor, 

acumulate prin proiecte derulate de MECTS, 

gestionate de ISJ şi unităţile de învăţământ (clădiri 

reabilitate, mobilier şcolar, mijloace şi materiale de 

învăţământ pentru cabinete şi laboratoare, 

echipament sportiv, logistică etc.) 

 

 

inspecţia şcolară (procese-verbale pentru 

inspecţia de specialitate, fişe de observare a 

lecţiilor, fişe pentru raportul pe 

aspecte/inspecția generală) structurează/ 

limitează excesiv posibilităţile de a măsura într-o 

complexitate şi echilibru, competenţele 

profesorului, competenţele elevilor; 

10. Slaba monitorizare privind aplicarea la clasă a 

cunoştinţelor dobândite în urma participării la 

programele de perfecţionare/formare continuă. 

11. Slaba monitorizare a rezultatelor elevilor şi 

implementarea eficientǎ a unor planuri de 

mǎsuri specifice (atât la nivelul şcolilor cât şi al 

ISJ) 

12. Existenţa unor cazuri de neasumare a 

responsabilităţii în exercitarea actului 

managerial; 

13. Inadecvarea obiectivelor propuse (cu indicatori şi 

valori ţintă), politicilor, strategiilor în domeniul 

calităţii, pe termen scurt şi mediu; 

14. Insuficienţa informării şi instruirii personalului 

didactic în domeniul managementului calităţii şi al 

aplicării sistemelor de calitate; prioritatea acordată 

obiectivelor cantitative în detrimentul celor 

calitative; 

15. Rată încă ridicată a absenteismului şi a 
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abandonului şcolar în unităţile din zonele cu 

populaţie de etnie rromă şi în cele din zone 

defavorizate (sărăcie); 

16. Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în 

unele comunităţi 

   

LLLAAATTTUUURRRAAA   

EEEXXXTTTEEERRRNNNĂĂĂ   AAA   

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIEEEIII   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢIII   
 
 

1. Acces nelimitat la informaţii privind sarcinile şi 

obiectivele urmărite (evoluţii de ordin legislativ, 

juridic, în specialitate, social, economic, ecologic, 

demografic etc.); informaţiile pot fi analizate în 

vederea planificării, dezvoltării, actualizării, 

implementării strategiilor, precum şi în vederea 

dezvoltării profesionale; 

2. Noua organigramă a ISJ, menită să eficientizeze 

activitatea sa. 

3. Întreg personalul IŞJ beneficiază de accesul la 

cunoştinţe utile şi valide privind obiectivele 

urmărite, sarcinile specifice, la informaţii complete 

asupra variabilelor importante, fiind colectate în 

permanenţă (evoluţii legislative, juridice, de 

specialitate, în domeniul economic, social, cultural, 

demografic etc.), elemente de utilitate maximă în 

planificarea, dezvoltarea, actualizarea şi 

AAAMMMEEENNNIIINNNŢŢŢĂĂĂRRRIII///CCCOOONNNSSSTTTRRRÂÂÂNNNGGGEEERRRIII   
 
 

1. Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în 

mediul rural, combinat cu lipsa de experienţă la 

nivelul consiliilor locale privind specificul 

finanţării unităţilor de învăţământ; 

2. Insuficienta conştientizare a unor factori de 

decizie (consilii locale, societăţi comerciale, 

sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind 

priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în 

învăţământ; 

3. Rezistenţa la schimbare a unor factori externi 

şcolii implicaţi în furnizarea de servicii 

educaţionale;  

4. Inerţie în acceptarea schimbării, în ciuda faptului 

că starea prezentă este depăşită (reacţii de 

frustrare şi comportament defensiv, concomitent 

cu perceperea schimbării ca pe un factor 

inevitabil; trăirea unor stări anxioase cauzate de 
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implementarea strategiilor judeţene şi naţionale; 

4. Echipa ISJ beneficiază de oportunităţi de dezvoltare 

a competenţelor profesionale şi manageriale, de 

cunoaştere a legislaţiei generale şi specifice, 

competenţe necesare în procesul de consiliere şi 

evaluare a unităţilor de învăţământ; 

5. Creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ de a 

elabora şi gestiona programe şi proiecte în 

domeniile infrastructurii şcolare, formării şi 

dezvoltării profesionale, interculturalităţii; 

6. Oferta diversificată de programe de formare 

managerială şi de specialiatate, la nivelul sistemului 

judeţean și naţional; 

7. Pregătirea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice, 

având în vedere procentul de acoperire cu profesori 

calificaţi şi participarea la activităţi de formare 

continuă organizate de şcoli, CCD, ISJ, universităţi; 

8. Raportarea la standardele naţionale  şi la indicatori 

de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, în 

funcţie de nivelul de învăţământ; 

9. Valorificarea la nivel superior, calitativ, a resurselor 

materiale de care dispune o mare parte a 

învăţământului ilfovean şi posibilitatea identificării 

unor noi resurse, în vederea asigurării condiţiilor 

normale de formare a elevilor, compatibile cu 

necesitatea schimbării; interiorizarea dificilă a 

noilor valori promovate de schimbare); 

5. Intervin în sistem decizii ad-hoc, reglementate 

formal, dar slab coordonate, adesea 

contradictorii şi din acest motiv, greu de aplicat; 

6. Bariere ale mediului social: tendinţa sistemelor 

sociale de a menţine echilibrul existent; blocarea 

ideilor noi prin ignorare, ridiculizare, analiza 

excesivă;bariere personal-emoţionale: rutine, 

obişnuinţă, conformism, teamă de risc, 

preocupare pentru judecarea şi nu pentru 

generarea ideilor; 

7. Imaginea şcolii şi a profesiei didactice în societate 

este grav deteriorată; 

8. Intervenţia neadecvată a politicului în modul de 

alocare a fondurilor (dificultăţi în înţelegerea 

problematicii educaţionale a factorilor de decizie 

de la diferite niveluri; 

9. Lipsa fondurilor bugetare alocate activităţilor de 

perfecţionare/formare continuă;  

10. Un management al timpului raţionalizat 

insuficient, fixarea eronată sau necunoaşterea 

priorităţilor pot duce la dezorganizare şi 

ineficienţă; 

11. Insuficienta cooperare între inspectori şi 

directori în privinţa rezolvării unitare a unor 
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cerinţele funcţionării unei societăţi deschise; 

10. Instituirea sistemului naţional al calităţii, bazat pe 

evaluarea în baza unor standarde naţionale care să 

certifice capacitatea şcolii de a funcţiona ca o 

structură echitabilă şi eficace pentru toate 

categoriile de beneficiari ai serviciilor educaţionale, 

de a realiza activităţi cu caracter competitiv. 

11. Creşterea oportunităţii de a obţine granturi pentru 

derularea unor proiecte în domeniile formării şi 

dezvoltării profesionale, interculturalităţii, 

infrastructurii şcolare; 

12. Legislaţia coerentă în domeniul calităţii; 

13. Dezvoltarea structurilor instituţionale pentru 

monitorizarea calităţii educaţiei; 

14. Deschiderea comunităţii locale către instituţiile 

educaţionale prin parteneriate cu I.S.J.; 

15. Oportunitati de accesare a proiectelor PHARE, 

Comenius, Leonardo, bilaterale în contextul 

compatibilizării cu sistemele europene; 

16. Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei 

private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

17. Trecerea controlului financiar şi managerial în 

responsabilitatea unităţilor de învăţământ şi/sau a 

autorităţilor locale obligă decidenţii să aibă în 

vedere noi modalităţi prin care se poate asigura 

probleme de interes comun; 

12. În peste jumătate din numărul de şcoli, între 

proiectarea la vârf şi cea pe diferite segmente 

sau între planuri şi activităţile concrete nu există 

o concordanţă optimă, astfel încât ţinte 

importante rămân doar deziderate sau nu sunt 

concretizate sub aşteptări şi posibilităţi; 

13. Managerii şcolari au reţineri în exercitarea 

eficientă a capacităţii de a-şi construi politici şi 

strategii adecvate, în funcţie de particularităţile 

mediului socio-cultural, de a pune în practică 

propriile planuri de dezvoltare, de a monitoriza 

preluarea şi aplicarea acestora de către 

personalul didactic, calitatea activităţii didactice 

şi nivelul atingerii standardelor educaţionale de 

către elevi, relaţiile dintre elevi, cadre didactice, 

părinţi, comunitate; 

14. Analiza activităţii desfăşurate (semestrial sau anual) 

rămâne în unele unităţi doar un raport descriptiv, de 

enumerare a aspectelor pozitive şi negative, fără să se 

identifice cauzele eşecurilor sau disfuncţiilor, fără să 

se stabilească măsurile reglatoare, termene şi 

responsabilităţi clare.  

15. Neimplicarea, din diverse motive, a multor 

familii ale elevilor, în procesul de instruire şi 

educaţie; 
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CCCOOOTTTAAARRREEEAAA   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTEEELLLOOORRR   CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIVVVEEE   AAALLLEEE   AAANNNAAALLLIIIZZZEEEIII   SSSWWWOOOTTT 
 

    

FFFaaaccctttooorrriii 

PPPrrrooobbbaaabbbiiillliiitttaaattteeeaaa   

cccuuu   cccaaarrreee   fffaaaccctttooorrriiiiii   

aaacccţţţiiiooonnneeeaaazzzăăă   

   

+++   555         ………………   ---   555 

TTTiiimmmpppuuulll   îîînnn   

cccaaarrreee   

aaacccţţţiiiooonnneeeaaazzzăăă   

LLLuuunnnggg   ===   111      ppp...   

MMMeeedddiiiuuu   ===   222   ppp...   

SSScccuuurrrttt===   333   ppp... 

IIImmmpppaaacccttt   

   

   

+++555         ………………   +++111 

RRReeezzzuuullltttaaattt   

(((sssuuummmaaa   

aaalllgggeeebbbrrriiicccăăă)))   

   

∑∑∑ 

   

   

   

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   TTTAAARRRIII    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 

11 
10 
11 
10 
11 
10 
12 
11 

calitatea administrării resurselor de toate tipurile 

18. Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu 

M.E.C.T.S, prin portal şi forum; 

 

16. Scăderea interesului şi motivaţiei elevilor pentru 

învăţătură; 

17. Influenţa factorilor subiectivi ai evaluării şcolare; 

18. Prevederile contradictorii ale cadrului legislativ, 

fapt care generează incoerenţe şi disfuncţii în 

sistem, în aplicarea măsurilor de implementare a 

politicilor educaţionale ori interpretarea eronată 

a prevederilor legale 
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9 
10 
11 
12 
13 

 

+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 4 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 

+ 4 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

 
 
 

11 
12 
10 
11 
10 

TOTAL: 
140 p. 

   

   

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   SSSLLLAAABBBEEE    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 

12 
10 
11 
12 
11 
12 
12 
9 

12 
12 
12 
12 
11 
11 
12 
11 

TOTAL: 
160 p. 

   

   

   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂŢŢŢ III    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 5 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

13 
12 
12 
10 
11 
12 
12 
10 
12 
10 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
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+ 4 

 
 
 
 

2 
2 
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2 
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2 
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+ 5 
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+ 5 
+ 5 
+ 5 

 
 
 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 

TOTAL: 
209 p. 

   

   

AAAMMMEEENNNIIINNNŢŢŢĂĂĂRRRIII///    

CCCOOONNNSSSTTTRRRÂÂÂNNNGGGEEERRRIII    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
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13 
14 
15 
16 
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12 
12 
11 
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12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
12 

TOTAL: 
205 p. 
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IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAARRREEEAAA   AAANNNAAALLLIIIZZZEEEIII   SSSWWWOOOTTT   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Din acest tip de analiză se pot observa stările interne distinctive de forţă sau de slăbiciune în raport cu oportunităţi 

sau ameninţări externe. 

PPPUUUNNNCCCTTTEEE   FFFOOORRRTTTEEE      ---      111444000   pppuuunnncccttteee   
   
   
   
PPPUUUNNNCCCTTTEEE   SSSLLLAAABBBEEE      ---      111666000   pppuuunnncccttteee   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTĂĂĂȚȚȚIII      ---      222000999   pppuuunnncccttteee   
   
   
   
AAAMMMEEENNNIIINNNȚȚȚĂĂĂRRRIII      ---   222000555   pppuuunnncccttteee   

   
DDDiiifffeeerrreeennnțțțăăă   –––      222000      pppuuunnncccttteee   
                                                                                             (((   îîînnn   fffaaavvvoooaaarrreeeaaa   pppuuunnncccttteeelllooorrr   ssslllaaabbbeee)))   
   

   
DDDiiifffeeerrreeennnțțțăăă   –––               444      pppuuunnncccttteee      
                                                                                             (((   îîînnn   fffaaavvvoooaaarrreeeaaa   ooopppooorrrtttuuunnniiitttăăățțțiiilllooorrr)))   
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Desigur, unele elemente ale punctelor forte, dacă se valorifică corespunzător, se pot transforma în oportunităţi, ori 

unele elemente ale punctelor slabe, dacă se cronicizează, pot deveni ameninţări. 

Conţinutul este adecvat obiectivelor specifice unei asemenea abordări şi sunt detaliate în funcţie de: 

 influenţa principalilor factori; 

 impactul oportunităţilor şi al ameninţărilor externe; 

 nivelul, structura şi dinamica activităţilor; 

 evaluarea atuurilor şi a deficienţelor; 

 posibile implicaţii sociale ale punctelor tari sau slabe, care determină semnificativ dezvoltarea ulterioară.  
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În contextul analizat, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov își va proiecta activitățile și acțiunile, în anul școlar 2012 

– 2013, în funcție de următoarele  
 

 

 

 

 

 

 

AAA...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

(organizarea internă şi infrastructura disponibilă, politicile instituţionale şi  
modurile de aplicare a acestora în vederea obţinerii performanţelor propuse) 

 
OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   111      

 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru continuarea descentralizării învăţământului ilfovean prin practicarea 

managementului centrat pe unitatea şcolară, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale, în domeniile - cheie: curriculum, resurse, relaţii cu comunitatea, prin 

eficientizarea activităţii manageriale;  

 Democratizarea sistemului educaţional la nivelul judeţului Ilfov,  prin consultarea / implicarea comunităţii si a celorlalţi 

beneficiari ai actului educativ în luarea deciziilor si în asigurarea calităţii 

 Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor și în gestionarea fondurilor publice destinate educaţiei, prin informarea consecventă 

a comunităţii şcolare şi a celei locale despre rezultatele educaţionale şi manageriale obţinute, inclusiv privind calitatea educaţiei 

PPPRRRIIIOOORRRIIITTTĂĂĂŢŢŢIII   AAALLLEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII   DDDEEE   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLL      

ŞŞŞIII   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEE   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ   

   pppeeennntttrrruuu   aaannnuuulll   șșșcccooolllaaarrr   222000111222   ---   222000111333 
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 Asigurarea accesului si a echităţii în educaţie prin alocarea eficientă a fondurilor pe baza costurilor per elev, precum şi prin 

finanţarea programelor orientate către acoperirea nevoilor educaţionale diferite ale elevilor din fiecare unitate de învăţământ 

 Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de copii și elevi, asigurarea calităţii procesului 

educaţional printr-o mai bună corelare  a ofertei de servicii educaţionale cu nevoile locale, cu diversele situaţii si probleme ale 

comunităţilor, cu nevoile si interesele individuale ale elevilor 

 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale si a răspunderii publice la nivelul managerilor şcolari, al cadrelor didactice și 

al elevilor prin transferul,  către şcoală, a puterii de decizie cu privire la execuţia bugetară, la politicile de personal, dar și prin 

creşterea ponderii  curriculumului la decizia școlii. 

 Facilitarea proceselor de schimbare-comunicare  în contextul şcolii (schimbarea structurilor organizaţionale, schimbarea în 

domeniul resurselor umane, schimbarea cadrului tehnic şi informaţional al şcolii ) prin depăşirea  practicilor rutiniere, prin 

asumarea valorilor rezultate din noua cultură a calităţii educaţiei 

 Controlul, monitorizarea şi evaluarea calităţii managementului educaţional, a funcţiilor de management  şcolar, financiar, al 

resurselor umane  preluate de unităţile  de învăţământ din judeţul Ilfov şi de comunităţile  locale,  în concordanţă cu procesul de 

descentralizare.  

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   222 

 Readaptarea managementului calității la nivelul unităților de învățământ prin implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de 

performanță în evaluarea instituțională și asigurarea calității 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Proiectarea  activităţilor  manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze 

proceduri de asigurare a calităţii în educaţie 

 Dezvoltarea funcţiei de autoevaluare ca instrument efectiv pentru consolidarea dezvoltării instituţionale 
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 Realizarea unor instrumente de analiză bazate pe sistemul normelor de reglementare care guvernează obiectivele, organizarea şi 

funcţionarea sistemelor de control intern şi autoevaluare a instituţiilor de învăţământ, ţinând cont de domeniile şi criteriile după 

care sunt evaluate, conform legii asigurării calităţii educaţiei  

 Asigurarea eficacităţii educaţionale, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale (organizare internă, infrastructură), prin 

gestionarea performantă a resurselor umane, financiare, informaţionale şi didactice, prin managementul calităţii proceselor 

instrucţionale; 

 Organizarea evaluărilor interne (evaluare de proces, feedback, autoevaluare) şi realizarea unor diagnoze obiective pe care să fie 

fundamentate proiectele şcolii; 

 Aplicarea procedurilor standardizate de evaluare a gradului de implementare a programelor de asigurare a calităţii şi generarea 

unor planuri de acţiune / proceduri de revizuire, de autoreglare.    

   

   

 

BBB...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

(resursele interne şi externe pe care instituţia le mobilizează pentru a atinge performanţele dorite) 
 
 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   333  

 Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii şanselor prin prevenirea şi combaterea fenomenului 

absenteismului şi abandonului şcolar  

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Monitorizarea, prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar 

 Consilierea conducerilor unitǎţilor de învatamânt în vederea elaborarii de planuri, proiecte şi programe care sǎ creascǎ 

atractivitatea activitǎţilor didactice în vederea reducerii absenteismului 
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 Planificarea unor intervenţii educaţionale corespunzǎtoare dupǎ colectarea lunarǎ a numarului de absenţe şi prelucrarea 

statisticǎ a datelor . 

 
   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   444   

 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia 

continuă a pieţei muncii (dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic) 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT din judeţul Ilfov 

 Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii 

 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor PLAI 

 

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   555   

 Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii actului educaţional, dezvoltării instituţiilor 

educaţionale, asigurării unui climat optim în şcoală 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Asigurarea unui climat educaţional optim în școală prin realizarea proiectelor pentru amenajarea laboratoarelor, cabinetelor şi a 

sălilor specializate, ca suport al unui proces de învăţământ modern şi eficient. 

 Implementarea eficientă şi îndeplinirea indicatorilor de proiect pentru programele strategice şi de grant cu finanţare din fonduri 

structurale europene nerambursabile. 
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 Creşterea calităţii  actului educaţional în unităţile şcolare din judeţul Ilfov  ca rezultat al  experienţelor acumulate în 

implementarea proiectelor şi programelor europene.  

 Accesarea programelor LifeLong Learning – educaţie şi formare  pentru noul Apel 2013 de către un numar cât mai mare de şcoli, 

profesori, elevi 

 Creşterea mobilităţii factorilor educaţionali din judeţul Ilfov către sisteme de educaţie din Europa, cu precădere către tările nordice 

şi UK 

 

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   666   

 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru unitățile de învățământ particular prin practicarea unui management educațional 

bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie. 

   
                                                OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee      

 Constituirea bazei de date a învăţământului particular / alternativelor educaţionale din judeţul Ilfov 

 Asigurarea condiţiilor de transmitere, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar particular din judeţul Ilfov, a informaţiilor 

privind legislaţia şi reglementările M.E.C.T.S. şi monitorizarea aplicării lor 

 Consilierea încadrării unităţilor şcolare particulare cu personal didactic titular. 

 Creşterea calităţii resursei umane prin participarea la activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate precum şi la activităţi de 

formare continuă şi abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul particular prin programe iniţiate de M.E.C.T.S., I.S. J. şi 

C.C.D. 

 Dezvoltarea competenţelor manageriale 

 Monitorizarea asigurării calităţii procesului de învăţământ în unităţile de învăţământ particular prin evaluarea  ofertei programelor 

de educaţie ale acestora,  care să satisfacă atât aşteptările beneficiarilor cât şi standardele de performanţă 
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CCC...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂȚȚȚIIIIII””” 

(mecanismele pe care instituţia le activează pentru a gestiona calitatea) 
 

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   777   

 Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, monitorizarea unităţilor şcolare cu privire la valorizarea 

resurselor umane, utilizarea  corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea creşterii calităţii actului 

educaţional 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare care să conducă la realizarea obiectivelor 

strategice de dezvoltare a sistemului de formare continuă a personalului didactic. 

 Monitorizarea unităţilor şcolare în ceea ce priveşte folosirea corectă a resurselor umane/încadrare corectă şi atragerea cadrelor 

didactice calificate. 

 Atingerea standardelor  profesionale prin formarea continuă a personalului din inspectorat şi a celui din unităţile de învăţământ 

 Dezvoltarea activităţii de mentorat la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, în vederea optimizării competenţelor cadrelor 

didactice. 

 Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor materiale şi financiare şi transparenţa procedeelor bugetare şi 

financiare.(repartizarea mijloacelor primite prin programe naţionale; eficientizarea managementului financiar, realizarea 

obiectivă a execuţiei bugetare la nivelul ISJ şi unităţi şcolare, modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-materiale; 

gestionarea justă a resurselor.) 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   888   

 Implementarea  strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului 

structurat pe competenţe şi standarde pentru examenele naţionale din 2013. 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   

 Asistarea şi monitorizarea resursei umane în vederea aplicării instrumentelor de evaluare standardizată, cu scop de orientare 

pentru optimizarea învăţării, pentru cunoaşterea nivelului real de cunoştinţe / compeţenţe al elevilor şi în vederea măsurării 

progresului şcolar precum şi în relaţionarea cu părinţii pentru comunicarea rezultatelor testărilor  

 Consilierea a cadrelor didactice în sfera pregătirii elevilor pentru performanţe şcolare la evaluări şi examene naţionale; 

monitorizarea activităţilor de învăţare permanentă de evaluare a învăţării centrate pe sprijinirea elevilor în atingerea 

performanţei la evaluările naţionale. 

 Realizarea unor activităţi specifice de pregătire a elevilor la disciplinele la care susţin examene; monitorizarea activităţilor de 

învăţare permanentă centrate pe sprijinirea elevilor în atingerea performanţei la evaluările naţionale 

 Diseminarea rezultatelor obţinute la examenele naţionale 

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   999   

 Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în accepţiunea sa tradiţională cât şi în sensul de alfabetizare funcţională 

 

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

   Trecerea de la alfabetizarea tradiţională la alfabetizarea funcţională prin îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi înţelegere a 

textelor literare şi nonliterare, la fiecare disciplină de studiu, în diferite registre: citirea tabelelor, a graficelor, a schemelor, a 

problemelor, a hărţilor  etc.   

   Valorificarea oportunităţilor  de dezvoltare a competenţelor de citit-scris în diverse situaţii de învăţare, în cadrul activităţilor 

extracurriculare şi/sau extraşcolare   



 

Plan operational de implementare a Proiectului de Dezvoltare Institutionala                    222000111222   ---    222000111333 
 

 30 

 Reflectarea lecturii în structura lecţiei prin alocarea de secvenţe distincte care cuprind utilizarea unor seturi de întrebări deschise, 

ce sondează experienţele personale ale elevilor şi încurajează exprimarea opiniilor 

 Adaptarea suporturilor de lectură nivelului de vârstă şi actualizarea acestora în conformitate cu interesele copiilor  

   

   

   
   
   

AAA...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

   

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   111:::      
 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru continuarea descentralizării învăţământului ilfovean prin practicarea 

managementului centrat pe unitatea şcolară, bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvv      ssspppeeeccciiifffiiiccc   111:::   

      Creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale, în domeniile - cheie: curriculum, resurse, relaţii cu comunitatea, prin eficientizarea 
activităţii manageriale 

  
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
   
 Existenţa, structura şi conţinutul corespunzător al bazei de date privind managementul la nivelul unităților de învățământ   

 Calitatea documentelor manageriale din şcoli, raportată la standardele de elaborare a documentelor, la legislaţie   /   numărul de participări/   
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 Implicarea proactivă a partenerilor la şedinţele CA (părinți, membri ai consiliului local)   

 Existenţa,   structura şi conţinutul documentelor proiective – PDI, planuri operaţionale PRAI, PLAI , PAS(după caz)   

 Existenţa, structura, conţinutul corespunzător al programelor de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii examenelor 

naţionale   

 Existenţa, structura şi conţinutul corespunzător al fişelor de monitorizare şi evaluare a calităţii managementului educaţional 

/descentralizării   

 Legalitatea actului decizional, inexistenţa neconformităţilor   

 Programul de dezvoltare profesională a managerilor şcolari corespunde nevoilor şi intereselor profesionale ale directorilor   

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Completarea şi actualizarea 
bazei de date privind 

managementul  la nivelul 
instituţiilor de învăţământ; 

- actualizarea bazei legislative 
(opis legislativ) 

- Monitorizarea întreţinerii şi 
actualizării bazei de date 

privind personalul de 
conducere din unităţile de 

învăţământ din judeţul Ilfov 
- verificarea şi actualizarea 
bazelor de date, verificarea 

centralizării situaţiilor 
statistice transmise de şcoli pe 

diverse probleme 
 

 
Directorii 

unităților de 
învățământ 

 
 

 

 
Anual, 

semestrial 
 
 
 
 
 

 

 
Baza de date 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 
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Controlul managementului în 

domeniul informării, 
planificării şi proiectării 

activităţilor la nivelul 
conducerii şcolii 

 
Consilierea conducerilor 

unităţilor de învăţământ din 
judeţul Ilfov în vederea 
elaborării proiectelor şi 

programelor de dezvoltare 
instituţională, inclusiv 

realizării ofertei educaţionale 
şi a cărţii de identitate a 
fiecărei unităţi şcolare 

 
Directorii 

unităților de 
învățământ 

 
 

 

 
Anual, 

semestrial 
 
 
 

Conform 
graficului 

întâlnirilor 
de lucru 

 
 
 
 
 

 

 
Documentele manageriale 

 
 
 
 
 

PDI 
Oferta educațională 

Cartea de identitate a școlii 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

 
 

- Verificarea punerii în 
aplicare a OMECTS 

nr.5619/2010 privind 
Consiliul de administraţie 

 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

 

Anual  Structurile manageriale Dumitru 
Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

 

- Controlul modului în care se 
gestionează de către directorii  

unităţilor de învăţământ  
aspectele administrative ale 
elaborårii, implementårii şi 

evaluårii 
curriculum-ului formal şi 

informal ; CDS 
- Consilierea conducerilor 

 
Directorii 

unităților de 
învățământ 

 
 

 

 
Conform 
graficului 

întâlnirilor 
de lucru 

 
 
 
 

 
Documentele vizând 

curriculum-ul 
 
 
 
 
 
 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 
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unităţilor de învăţământ  pe 
probleme de proiectare a 

curriculum-ului la   decizia 
şcolii 

 
-  monitorizarea procesului de 

învăţământ din unitatea 
şcolară; valorificarea 
asistenţelor la ore, a 

discuţiilor cu elevii şi părinţii 
- Monitorizarea şi 

eficientizarea acţiunilor de 
pregătire a elevilor în vederea 

susţinerii Evaluărilor 
Naţionale,  a examenului de 

Bacalaureat 2013 , în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor 

 

 
 

 
 
 
 

Documentele privind 
 asistențele directorului 
 
 
Baza de date privind 
examenele naționale 

 
 
 
 
 
 

- şedinţe cu directorii 
 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

Conform 
graficului  
Ședințelor 
 

Ședințele de lucru  
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Documentele de 

prezență, 
procesele verbale 

- realizarea unei baze de date 
specifice managementului în 
mediu descentralizat (prin 

prelucrarea fişei privind 
calitatea managementului, 

nivelul descentralizării) 
 
Elaborarea criteriilor/fişelor 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

Semestrial  Baza de date  
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Rapoarte 
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de monitorizare şi evaluare a 
calităţii managementului 

educaţional /descentralizării 
instituţionale – 2012-2013 

 
- asigurarea  consilierii pentru 

dezvoltarea capacităţii de 
autoevaluare a unităţilor de 
învăţământ din judeţul Ilfov 

 

- Controlul, monitorizarea 
legalităţii actului decizional 

din şcoli 
 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

Conform 
graficului de 

inspecții 

Documentele oficiale ale 
școlii 

   Dumitru 
Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Procese verbale, 

Rapoarte 

Verificarea managementului 
în domeniul informării, 
planificării şi proiectării 

activităţilor: la nivelul 
conducerii şcolii, Consiliului 

de Administraţie, în 
colectivele de catedră (în 

Consiliul profesorilor clasei), 
pentru fiecare cadru didactic 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

 Conform 
graficului de 

inspecții 

Documentele de 
planificare/proiectare 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Procese verbale, 

Rapoarte 

Analizarea rezultatelor 
inspecţiei şcolare în vederea 

asigurării calităţii 
managementului instituţiilor 

descentralizate/ 

Elevii, cadrele 
didactice, 
directorii 

Conform 
graficului de 

inspecții 

Documentele inspecției 
școlare 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Procese verbale, 

Rapoarte 

Analizarea factorilorde risc Elevii, cadrele Conform Registrul riscurilor    
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indusi de autonomia 
decizională sporită a 

unităţilor de învăţămant, ca 
efect al descentralizarii 

sistemului 
 

didactice, 
directorii 

graficului de 
inspecții 

Dumitru 
Rada 

Unitățile de 
învățământ 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 

Identificarea şi analiza 
nevoilor de formare ale 

directorilor unităţilor şcolare 
din judeţ 

 
Elaborarea politicii de 
dezvoltare în domeniul 

managementului educaţional 
/descentralizării 

instituţionale 
 

Monitorizarea activităţii de 
formare a managerilor școlari 

din judeţul Ilfov 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

 Octombrie 
2012 

 
 

 
Anual, 

semestrial 
 
 

Analiza de nevoi 
 
 
 
 

 
Documentele de proiectare 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
 

 
Echipa ISJ 

Ilfov 

 
Rapoarte 

 
 
 
 
 
 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   222:::   
 Democratizarea sistemului educaţional la nivelul judeţului Ilfov,  prin consultarea / implicarea comunităţii si a celorlalţi beneficiari ai actului 

educativ în luarea deciziilor şi în asigurarea calităţii 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Îndeplinirea descriptorilor cel puţin la nivel „suficient” pentru toate domeniile funcţionale ale şcolii   
 Mecanismele decizionale si de consultare implică atât structurile sistemului de educaţie, cât și   partenerii externi sau beneficiarii serviciilor 

educaţionale (părinţii, elevii, patronate, sindicate,   autorităţi publice locale, sectorul non-profit, asociaţiile profesionale).   
 Existenţa,   structura şi conţinutul documentelor proiective – PDI, planuri operaţionale PRAI, PLAI (după caz)   
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnn   
sssaaabbbiiilll   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Realizarea controlului extern 
al unităţilor de învăţământ din 

perspectiva asigurării 
standardelor educaţionale de 

funcţionare. 

Elevii, cadrele 
didactice, 
directorii 

Conform 
graficului de 

inspecții 

Standardele educaționale 
de funcționare 

 
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

- Inspecţii de specialitate, 
ateliere de lucru: 

Verificarea şi îndrumarea 
Consiliilor de administraţie 

ale şcolilor în scopul 
asigurării  implicării 

comunităţii si a celorlalţi 
beneficiari ai procesului 

instructiv-educativ în 
stabilirea priorităţilor; 

părinţii-parteneri ai şcolii în 
procesul educaţional 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

Conform 
graficului de 

inspecții 

Structurile manageriale  
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

Rapoarte de 
inspecție 

 
- Schimb de experienţe şi de 

bune practici cu directorii 
unităţilor de învăţământ 

(cercuri pedagogice) 
 

Directorii 
unităților de 
învățământ 

Conform 
graficului  

Activitatea de formare  
Dumitru 

Rada 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

Rapoarte de 
inspecție 
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OOObbbiiieeeccctttiiivvv      ssspppeeeccciiifffiiiccc   333:::   
 Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor si în gestionarea fondurilor publice destinate educaţiei, prin informarea consecventă a 

comunităţii şcolare şi a celei locale despre rezultatele educaţionale şi manageriale obţinute, inclusiv privind calitatea educaţiei 
   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
 Existenţa, structura şi conţinutul bazei de date a şcolii, existenţa procedurilor, a  statisticilor comparative 
 Existenţa fundamentării bugetare 
 publicitatea rapoartelor , diversitatea beneficiarilor acestor rapoarte 

 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Verificarea şi îndrumarea 
şcolilor în ceea ce priveşte: 

1. existenţa procedurilor care 
se referă la transparenţa 

deciziilor privind solicitările, 
fundamentările si alocările 

bugetare, la toate nivelurile; 
2. existenţa procedurilor care 

să impună finanţarea 
obiectivelor educaţionale 

precise ale instituţiilor 
si ale reţelelor educaţionale, la 

toate nivelurile 
3. măsurarea atingerii acestor 

obiective prin 
indicatori de performanţă; 

publicitatea rapoartelor care 

Directorii 
unităților de 
învățământ, 

Contabilii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevi, părinți, 
reprezentanți 

Conform 
graficului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
graficului 

Bugetul școlii 
Rapoartele  școlii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bugetul școlii 

Rapoartele  școlii 

 
Dumitru 

Rada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitățile de 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

Rapoarte de 
inspecție 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 
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să ateste nivelul de atingere a 
obiectivelor.- realizarea de 

analize periodice 
 

Discuţii cu primarii, cu 
reprezentanţii părinţilor, ai 

elevilor 
 

ai comunității 
locale 

 
 

Rada învățământ 
 

Rapoarte de 
inspecție 

 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   444:::   
 Asigurarea accesului și a echităţii în educaţie prin alocarea eficientă a fondurilor, prin proiectarea şi finanţarea programelor orientate către 

acoperirea nevoilor educaţionale diferite ale elevilor din fiecare unitate de învăţământ 
   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Existenţa bazei de date privind frecvenţa 
 Existenţa şi conţinutul programelor de diminuare/prevenire a abandonului şcolar; nr. cazuri rezolvate; nr. redus de absenţe; nr. proiectelor 

educaţionale pentru diminuarea abandonului 
 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Inspecţii de specialitate, 
inspecţii generale: 

-verificarea existenţei 
modalităţilor de stimulare  a 
copiilor în vederea finalizării 
educaţiei de bază (asigurarea 

Directorii 
unităților de 
învățământ, 

Elevi, părinți, 
reprezentanți 
ai comunității 

locale 

Conform 
graficului 

 
 
 
 
 

Programele și proiectele de 
diminuare a absenteismului 
și prevenire a abandonului 

 
 
 

 
Dumitru 

Rada 
 
 
 
 

 
Unitățile de 
învățământ 

 
 
 
 

 
Fișa de 

monitorizare și 
evaluare 

Rapoarte de 
inspecție 
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frecvenţei, reducerea 
absenteismului, 

prevenirea abandonului 
timpuriu); 

 - controlul programelor de 
diminuare a abandonului 

şcolar 
 - asigurarea celei de-a doua 

şanse în educaţie pentru 
persoanele care nu şi-au 

finalizat studiile în 
învăţământul obligatoriu 
(corecţia abandonului). 

 -verificarea existenţei 
proiectelor educaţionale 
focalizate pe grupurile 

dezavantajate 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru 
Rada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitățile de 
învățământ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 
Rapoarte de 

inspecție 

- Ateliere de lucru: 
consilierea directorilor de 

şcoli pe tema 
interculturalităţii, diversităţii, 

asigurării şanselor egale 
 

Directorii 
unităților de 
învățământ, 

elevii 

Conform 
graficului 

Programul formării Dumitru 
Rada 

 

CCD, ISE Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 
Rapoarte de 

inspecție 

- Inspecţii de specialitate, 
tematice, generale: 

verificarea, după caz, a 
programelor şcolare adaptate 

Directorii 
unităților de 
învățământ, 

elevii 

Conform 
graficului 

Programele școlare Dumitru 
Rada 

 

Echipa ISJ 
Ilfov 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 
Rapoarte de 
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elevilor cu CES integraţi în 
învăţământul de masă 

 

inspecție 

 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   555:::   

 
   Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de copii si elevi, asigurarea calităţii procesului educaţional printr-o mai bună 

corelare  a ofertei de servicii educaţionale cu nevoile locale, cu diversele situaţii si probleme ale comunităţilor, cu nevoile si interesele individuale ale 

elevilor   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
 Oferta educaţională adaptată tuturor categoriilor de elevi 

 Existenţa, structura şi conţinutul bazei de date privind inserţia socio-profesională 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   
   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   
şşşiii    eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Inspecţii de specialitate, 
ateliere de lucru: 

Consilierea directorilor de 
şcoli cu privire la modalităţile 
de asigurare a unei mai bune 

corelări a ofertei educaţionale  
cu nevoile locale, cu diversele 

situaţii si probleme ale 
comunităţilor, cu nevoile si 
interesele individuale ale 

elevilor 
- verificarea ofertei 

 
Elevii  

 
 
 
 
 
 
 

Elevii  
 
 

 
Conform 
graficului 

 
 
 
 
 
 
 

Conform 
graficului 

 
Oferta educațională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta educațională 

 
Dumitru 

Rada 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru 
Rada 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

reprezentanţii 
părinţilor, 

reprezentanţii 
administraţiei 

locale 
 
 
 

Directorii 

 
Inspecții 
școlare 
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educaţionale relevante pentru 
segmentele vulnerabile ale 

populaţiei – copii si elevi romi, 
copii si elevi din medii sociale 
si economice dezavantajate, 

copii si elevi cu nevoi speciale 
urmărindu-se, în mod special, 
creşterea participării acestora 

la educaţie. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

unităţilor de 
învăţământ, 

reprezentanţii 
părinţilor, 

reprezentanţii 
administraţiei 

locale 

- Inspecţii tematice, de 
specialitate, generale: 

Se va verifica baza de date  
care să releve  gradul de 

integrare socio-profesională, 
care să evidenţieze impactul 

politicilor, al programelor si al 
acţiunilor la nivel naţional, 

regional, local, 
precum si la nivel de şcoală, 

asupra tuturor categoriilor de 
copii si elevi, cu o focalizare 

deosebită pe categoriile 
vulnerabile. 

 
Elevii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conform 
graficului 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Oferta educațională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dumitru 

Rada 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

reprezentanţii 
părinţilor, 

reprezentanţii 
administraţiei 

locale 
 
 
 
 

Inspecții 
școlare 
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 OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   666::: 
    Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice la nivelul managerilor şcolari, al cadrelor didactice și al elevilor 

prin transferul,  către şcoală, a puterii de decizie cu privire la execuţia bugetară, la politicile de personal, dar si prin creşterea ponderii  
curriculumului la decizia scolii. 
   
IIInnndddiiicccaaatttooorrr   dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Existenţa resurselor extrabugetare 
 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   
   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Activităţi de consiliere: 
Îndrumarea şcolilor şi 

administraţiei locale de a 
primi noi competenţe 
decizionale, în urma 

îndeplinirii unor cerinţe de 
etapă/ stadiu de dezvoltare, 

măsurată prin valoarea 
adăugată în educaţie; 

– Inspecţii tematice, generale, 
de specialitate: 

Verificarea existenţei 
reglementărilor si a normelor 

care să permită delegarea 
libertăţii decizionale, pentru a 

facilita manifestarea 
inovaţiilor si a capacităţii de a 

gestiona si atrage resurse 

Directorii  
Reprezentanții 
administrației 

locale 
 
 
 

 

 
 

Conform 
graficului 

 
 
 
 

 

 
 

Bugetul  

 
Dumitru 

Rada 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

reprezentanţii 
părinţilor, 

reprezentanţii 
administraţiei 

locale 
 
 
 
 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 
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OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc:::    777   
 Facilitarea proceselor de schimbare-comunicare  în contextul şcolii (schimbarea structurilor organizaţionale, schimbarea în domeniul 

resurselor umane, schimbarea cadrului tehnic şi informaţional al şcolii ) prin depăşirea  practicilor rutiniere, prin asumarea valorilor rezultate din 
cultura calităţii educaţiei 
   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::    

 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ 

 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi a informaţiilor 

 Existenţa, structura şi conţinutul proiectului managerial 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnn   
sssaaabbbiiilll   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii   
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

- Consiliere, monitorizare, 
control vizând respectarea 

prevederilor legale de 
functionare a unităților 
şcolare – activităţi de 

inspecţie şcolară 

 
Directorii 

unităților de 
învățământ 

 
 

 

 
Conform 
graficului  

 
 
 

 

 
Sistemul de gestionare a 

informaţiei 

 
Dumitru 

Rada 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

reprezentanţii 
părinţilor, 

reprezentanţii 
administraţiei 

locale 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare 

 
- Ateliere de lucru: Proiect 

managerial Schimbarea 
structurilor organizaţionale – 

organigrama unităţii de 
învăţământ; 

Schimbarea în domeniul 
resurselor umane – strategia 

 
Directorii 

unităților de 
învățământ 

 

 
Conform 
graficului  

 
 

 
Organigrama 

 
Planul activităților de 

dezvoltare profesională 

 
Dumitru 

Rada 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ, 

cadrele 
didactice 

Fișa de 
monitorizare și 

evaluare, 
Rapoarte 
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dezvoltării profesionale a 
personalului din şcoală 

Schimbarea cadrului tehnic şi 
informaţional al şcolii – 

programe pentru personalul 
şcolii 

 

   

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   777:::   
   

   Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor materiale şi financiare şi transparenţa procedeelor bugetare şi financiare 

(repartizarea mijloacelor primite prin programe naţionale; eficientizarea managementului financiar, realizarea obiectivă a execuţiei bugetare la 

nivelul ISJ şi al  unităţilor şcolare, modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-materiale; gestionarea justă a resurselor. 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii al inspectoratului şcolar. 

 Realizarea execuţiei bugetare şi a planului de achiziţii şi dotare; 

 Identificarea şi atragerea de surse extrabugetare de finanţare. Propunere de repartizare a acestora conform priorităţilor stabilite în proiectele şi 

programele inspectoratului şcolar 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii    
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   

ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   

///   iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn---   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii   

   
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    eeevvvaaallluuuaaarrreee   

 
 
 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

Periodic, în 
cursul 
anului 

financiar/ 

Depunerea situaţiilor 
financiare la 

Prefectură şi MECTS; 
Depunerea anexelor 

 
Contabilitate 

 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

Serviciul 

Finanţarea unităţilor de 
învăţământ , conform 

legislaţiei/ 
Descentralizare, Legea 
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Execuţia bugetară 

tori şcoli 
Serviciul 

secretariat şi 
contabilitate 

din şcoli 

sem IV 
2012, an 

2013 
Conform 
graficului 

MECTS 
 

Trimestrial 
 

Lunar 

cu cheltuielile. 
Asigurarea resurselor 

financiare, fonduri 
extrabugetare 

 

secretariat şi 
contabilitate 

din şcoli 

Educației Repartizarea 
bugetului către centrele 

subordonate IŞJ Ilfov; 
Repartizarea creditelor 

către centrele subor-
donate IŞJ pentru 
salarii, materiale, 
investiţii, ajutoare 

sociale; 
Monitorizare salarii, 
investiţii şi venituri. 

 

Activităţi de dezvoltare 

şi îmbunătăţire a 

infrastructurii 

educaţionale și de 

modernizare a 

resurselor materiale 

Realizarea 
achiziţiitiilor, 

contractare servicii şi 
lucrări/ prin SEAP 

 

Organizarea 

procedurilor de achiziţii 

publice 

 

 
 
 
 
 
 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori scoli 
Serviciul 

secretariat si 
contabilitate 

din scoli 

Septembrie 

2012 

 

 

An școlar 

2012-2013 

 

Lunar/ 

Trimestrial/ 

 

Conform 

graficului 

Inspector 

şcolar 

general 

Serviciul 

tehnic-

administrativ 

Contabilitate 

Număr de proiecte 
iniţiate, număr de 

sesizări şi probleme 
administrative 

rezolvate în teritoriu 
Număr de unităţi cu 
autorizaţie sanitară 

Întâlniri cu 
autorităţile locale, 

agenţi economici etc. 
Analiza obiectivă; 

 
Proiectare, 

centralizare, întâlniri 
de lucru, 

SEAP; 
Produse şi servicii 

achiziţionate conform 
cerinţelor; 

Departament 
administrativ, 

serviciul  
tehnic-

administrativ 
Directorii 

unităţilor de 
învăţământ 

CA, directorii 
şi 

administratori 
şcoli,  Serviciul 
secretariat și 
Contabilitate 

din școli 
Primărie 

Autoritățile 
județene și 

locale 
Agenți 

economici 
 

Stabilirea în cadrul 
colaborării cu 

autorităţile centrale şi 
locale a priorităţilor de 
dezvol-tare a unităţilor 

şcolare sub aspectul 
investiţiilor, reparaţiilor 

curente şi capitale, 
igienizărilor; 

Obţinerea autorizaţiilor 
sanitare pentru toate 
unitatile școlare din 

județ; 
 

Elaborarea planului 
anual de achiziţii; 

Actualizarea planului 
anual de investiţii; 

Elaborarea situaţiilor cu 
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Informatizare 

 
necesarul de investiţii în 

şcolile din judeţ; 
 
 

Realizarea planurilor 
de investiții si 

implementarea lor, în 
conformitate cu 

legislaţia, în toate 
unităţile de educaţie 

din judeţul Ilfov 
Promovarea, 

monitorizarea 
realizării investiţiilor 

 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori școli 
Serviciul 

secretariat si 
contabilitate 

din școli 

Conform 

graficului 

Periodic 

2012-2013 

 

Trimestrial 

 

Întocmire propuneri 
pentru hotărâri de 

guvern; 
Număr de unităţi 

beneficiare de 
mobilier şi lucrări de 

reabilitare 
 

Inspector 
şcolar general 

 
Departament 
administrativ, 

serviciul  
tehnic-

administrativ 
Departament 
administrativ, 
Contabilitate 
Informatizare 

CA si 
directorii 
scolilor 

Administrator
i școli 

Departament 
administrativ, 

Serviciul 
secretariat și 
contabilitate 

din școli 
Primărie 

Desfăşurarea licitaţiilor; 
Monitorizarea 

îndeplinirii contractelor 
Centralizarea 

necesarului de lucrări 
pentru 2012-2013; 

Realizarea de propuneri 
pentru promovare 

investiţii în trimestrul 
IV 2012 și anul financiar 

2013 

Utilizarea  eficientă a 
resurselor materiale 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori școli 
Serviciul 

secretariat si 
contabilitate 

din școli 

 

La solicitarea 

MECTS 

 

Lunar 

 
 

Valoarea investiţiilor 

 
Departament 
administrativ, 

serviciul  
tehnic-

administrativ, 
Contabilitate, 
Informatizare 

 

CA si 
directorii 
unităţilor 

şcolare 
Administrator

ii unităţilor 
şcolare 

Serviciul 
secretariat si 
contabilitate 

din scoli 
Primarie 

Solicitare de fonduri, 
cereri pentru 

deschidere de credite, în 
conformitate cu legea; 

Monitorizarea şi 
raportarea realizărilor; 

Monitorizarea 
fondurilor derulate prin 

administraţiile locale; 
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Expertiza în vederea 
achiziţionării de 

mijloace didactice 
moderne prin 

programe MECTS prin 
parteneriate 
şi proiecte; 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori scoli 
Serviciul 

secretariat si 
contabilitate 

din scoli 

Septembrie - 

Decembrie 

2012 

 

Directori, contabili, 

secretari din școli, 

consiliaţi pentru 

respectarea cadrului 

legal 

Departament 
administrativ, 

serviciul  
tehnic-

administrativ, 
Contabilitate, 
Informatizare 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

Analiza de nevoi 
Consiliere, studii de 

fezabilitate 

Dezvoltarea resurselor 
în scopul creşterii 

eficienţei educaţiei în 
acord cu schimbările 

sociale, standardele şi 
tendinţele de 

dezvoltare în spaţiul 
european 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori şcoli 
Serviciul 

secretariat şi 
contabilitate 

din şcoli 

An şcolar   

2012-2013 

 

Centre de 
Documentare şi 

Informare (CDI-uri) în 
școli; 

Investiții în cabinetele 
logopedice și 

psihopedagogice din 
rețea 

Departament 
administrativ, 

serviciul  
tehnic-

administrativ, 
Contabilitate, 
Informatizare 

 
 

Administra 
tori școli 
Serviciul 

secretariat și 
contabilitate 

din școli 
Primărie 

Implicarea cadrelor 
didactice în utilizarea şi 

modernizarea bazei 

materiale de specialitate; 
 

Programe MECTS în 
domeniul infrastructurii 

școlare, investiții 

Coordonarea 
demersurilor pentru 

asigurarea necesarului 
de manuale în şcoli 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
Administra-

tori școli 
Serviciul 

secretariat și 
contabilitate 

din școli 

Aprilie2013 

– octombrie 

2013 

 

Colaborare cu Depozitul 
de carte  Ilfov 

Onorarea comenzilor 
realizate de unităţile de 

învăţământ 
Depozitul de manuale 

şcolare 
Activităţi de informare a 

cadrelor didactice 
privind criteriile 

selectare a manualelor 
școlare 

Contabilitate 
ISJ 

Depozitul de 
carte  Ilfov 

 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

Administrator
i şcoli 

Serviciul 
secretariat si 
contabilitate 
Depozitul de 
carte  Ilfov 

 

Informarea unităţilor de 
învăţământ referitor la 
catalogul manualelor 
aprobate de MECTS; 

Centralizarea comenzilor 
de manuale transmise de 

şcoli;Încheierea 
contractelor cu editurile; 
Monitorizarea respectării 

comenzilor pentru anul 
şcolar 2012-2013; 

Repartizarea manualelor 
primite de la edituri 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   222 

 Readaptarea managementului calității la nivelul unităților de învățământ prin implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de 

performanță în evaluarea instituțională și asigurarea calității 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   111:::   
 Proiectarea  activităţilor  manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Programe manageriale întocmite corect, la toate nivelurile manageriale şi în peste 80% din unităţile şcolare; 

 Clarificarea scopurilor şi condiţiilor pentru autoevaluare la nivelul unităţilor de învăţământ şi compatibilizarea modului de abordare a 

autoevaluării cu prevederile cadrului legislativ 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

 
Elaborarea Programului 

managerial al ISJ Ilfov, pe baza 
analizei de context 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel 

instituțional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Octombrie 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

 fundamentarea 
Programului managerial 

pe baza contextului 
legislativ în vigoare, 

precum şi al celui socio-
economic şi cultural 

specific judeţului Ilfov; 
 respectarea, în structura 

şi conţinutul 
documentului proiectiv a 
principiilor şi metodelor 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 

IŞG 
IŞGA 

Compart. 
Curriculum 
şi inspecţie 

şcolară; 
Directorii 
unităţilor 

de 
învăţământ 

 

Actualizare 
semestrială / 

realizarea unor 
planuri 

operaționale ori 
proceduri, în 

funcție de context 
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Întocmirea unui plan 
operațional de acţiune pentru 

îndeplinirea obiectivelor 
generale şi specifice propuse 

 
 
 
 
 

 
Constituirea unei baze de date 

cu scop informativ şi 
operaţional, pentru aplicarea 

prevederilor legislative 
privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 
 

Completarea bazei de date 
privind componenţa  şi modul 

de organizare a CEAC pe 
fiecare unitate de învăţământ 

 
Consilierea unităţilor de 

învăţământ şi 
monitorizarea/evaluarea în 
realizarea unor panouri de 

 
 
 
 

Nivel 
instituțional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structurile 

instituţionale, 
manageriale şi 

administra 
tive 

 
 
 
 

 
 
 

 
anual/ 

semestrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Septembrie- 
Octombrie 
Actualizare 
sistematică 

 
 

 
Octombrie 

2012 
 
 
 
 

managementului 
strategic şi operaţional; 

 formularea de obiective 
clare, realiste; stabilirea 
de măsuri şi acţiuni în 

concordanţă cu 
obiectivele propuse. 

 Planul operațional de 
acţiune este respectat, 

actualizat, constituie un 
ghid în planificarea 
activităţii instituției 

 
 Cunoaşterea, de către 

factorii responsabili 
implicaţi în asigurarea 

calităţii educaţiei, a 
reglementărilor, a 

modului de organizare, 
de luare a deciziilor, de 

comunicare, de 
raportare etc. 

 
 Constituirea şi 
funcţionarea, în baza 
prevederilor legale, a 

CEAC 
 
 
 

 
Inspector 

pentru 
evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii  
 
 
 
 
 
 
 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compart. 

Curriculum 
şi inspecţie 

şcolară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparti 

mentul 
Informa 

tizare al IŞJ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planul 
operațional de 

acţiune are 
caracter 

operaţional, 
orientativ, 
lucrativ, de 

monitorizare şi 
evaluare a 
acţiunilor 
propuse 

 
 
Postarea pe site-

ul IŞJ a 
materialelor 
informative, 
actualizarea 
sistematică; 
Existenţa, la 

nivelul unităţilor 
de învăţământ, a 
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afişaj şi materiale informative 
asupra legislaţiei în domeniul 

evaluării instituţionale şi 
asigurării calităţii educaţiei, a 
strategiilor şi procedurilor de 

implementare a acestora, 
precum şi de promovare a 

ofertei educaţionale şi a 
viziunii şcolii asupra 

politicilor calităţii la nivelul 
organizaţiei 

 
Organizarea de seminarii, 

stagii de formare, schimburi 
de experienţă, privind 

metode, tehnici şi instrumente 
specifice de asigurare a 

calităţii educaţiei 
 

Sesiune de training pentru 
responsabilii interni privind 

asimilarea cunoştinţelor 
specifice şi aplicabilitatea 

acestor cunoştinţe 

 
 
 

 
Toţi actorii 

educaţionali 
 
 
 
 

 
 

Inspectori 
şcolari 

Directori 
CEAC 

 
 
 

CEAC 
 

 
 
 
 

Octombrie 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anul şcolar 
2012-2013 

(conf. 
Planului 

operațional/
procedurii 

în acest 
sens/graficu

lui) 

 Impactul asupra 
transparenţei 

informaţiilor de 
specialitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Creşterea capacităţii de 
proiectare-planificare 
bazată pe principiile 

managementului 
strategic şi al calităţii 

 
 

 
Inspector 

pentru 
evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii 
 

 
 
 
 
 

 
Fiecare 

inspector 
şcolar în 

unitatea de 
învăţământ 

pe care o 
consiliază  

 
 
 
 
 
 

 
Inspectori 
școlari de 

specialitate 
CCD Ilfov 

unei mape 
cuprinzând 
materialele 

furnizate 
 
 
 
În cadrul vizitelor 

în unităţile de 
învăţământ şi al 

inspecţiilor 
efectuate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Portofolii; analiză 

de impact 
 

Produse ale 
activităţilor; 

Rapoarte 
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OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   222:::   
 Dezvoltarea funcţiei de autoevaluare ca instrument efectiv pentru consolidarea dezvoltării instituţionale 

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Proceduri îmbunătăţite de consultare şi comunicare; 

 Implementarea structurilor organizatorice şi a responsabilităţilor manageriale din punct de vedere al managementului calităţii la nivelul 

instituţiilor de învăţământ 

 Asigurarea unei diseminări eficiente a exemplelor de bune practici şi a instrumentelor de autoevaluare 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Consiliere şi consultanţă în 
realizarea/analiza 

documentelor de funcţionare, 
programare, raportare şi 

evaluare (strategii, planuri de 
implementare, rapoarte de 
monitorizare şi evaluare, 

metodologii şi instrumente de 
autoevaluare instituţională şi 
de asigurare a calităţii etc.); 

 
Consiliere şi consultanţă în 

realizarea şi aplicarea de 
strategii şi proceduri pentru 

asigurarea calităţii (proceduri 
privind iniţierea, 

monitorizarea şi revizuirea 

 
 
 

Directori; 
Comisiile 

pentru 
evaluare şi 
asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 
 
 

Directori; 
Comisiile 

 
Etapizat 

(conf. 
Planului de 
acţiune cu 
caracter 

lucrativ), pe 
tot 

parcursul 
anului şcolar 
 
 
 

octombrie 
 

Ori de câte 
ori este 

 
Existenţa progresului în 

planificarea, realizarea şi 
îmbunătăţirea 

conţinuturilor şi 
aplicabilităţii documentelor 

proiective, conform cu 
standardele naţionale de 

referinţă pentru 
învăţământul 

preuniversitar, domeniul 
„Capacitate instituţională” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Inspector 
școlar de 

specialiate 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fiecare 

inspector 
şcolar în 

unitatea de 
învăţământ 

pe care o 
consiliază 

 
 
 

Prin inspecţia 
şcolară 

 
 
 
 
 
 
 

Prin inspecţia 
şcolară 

 
 
 



 

Plan operational de implementare a Proiectului de Dezvoltare Institutionala                    222000111222   ---    222000111333 
 

 52 

periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate; 

proceduri obiective şi 
transparente de evaluare a 

rezultatelor şcolare; proceduri 
de evaluare periodică a 

calităţii resurselor umane; 
 

Sprijin în elaborarea unor 
proiecte locale care să vizeze 
multiplicarea experienţelor 
pozitive şi a exemplelor de 

bune practici în 
managementul instituţional; 

 
Organizarea unor întâlniri, 

şedinţe, cu caracter 
informativ, lucrativ, de 

analiză, de consultare cu 
inspectori, directori, 
reprezentanţii CEAC, 

profesori, autorităţi locale, 
parteneri 

pentru 
evaluare şi 
asigurarea 

calităţii 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comisiile 
pentru 

evaluare şi 
asigurarea 

calităţii; 
Directori, alţi 

factori 
interesaţi 

 

necesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul şcolar 
2012-2013 

 
 
 
 
Anul şcolar 
2012-2013, 

conform 
graficului 

 
Existenţa progresului în 

planificarea, realizarea şi 
îmbunătăţirea 

conţinuturilor şi 
aplicabilităţii documentelor 

proiective, conform cu 
standardele naţionale de 

referinţă pentru 
învăţământul 

preuniversitar, domeniul 
„Eficacitate educaţională” şi 

„Managementul calităţii” 
 
 
 

 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 
 
 
 
 

Inspector 
pentru 

evaluare 
instituţio 

nală şi 
asigurarea 

calităţii; 
Inspectorii 

de 
specialitate 

 

 
 
 
 
 
 

 
Portofolii ale 

directorilor, ale 
comisiilor pentru 

evaluare şi 
asigurarea 
calităţii etc. 

 
Produse ale 
activităţilor; 

rapoarte 
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            OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc   333:::   
 Realizarea unor instrumente de analiză bazate pe sistemul normelor de reglementare care guvernează obiectivele, organizarea şi 

funcţionarea sistemelor de control intern şi autoevaluare a instituţiilor de învăţământ, ţinând cont de domeniile şi criteriile după care sunt 

evaluate, conform legii asigurării calităţii educaţiei  

         

            IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::          
 Orientarea spre rezultate şi priorităţi; 

 Proceduri îmbunătăţite de consultare şi comunicare în domeniul evaluării interne şi externe; 

 Punerea în aplicare, de către unităţile şcolare, a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii; 

 Satisfacţia personalului şi a beneficiarilor privind funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

 
Întâlniri de lucru cu tot 

personalul instituţiei, cu 
inspectorii şcolari; 

constituirea unor echipe 
operative de lucru pentru 

aprofundarea şi înţelegerea 
prevederilor legislative în 

domeniu; 
 

Studiul individual şi pe echipe 
al normativelor în vigoare; 

 
 
 

 
IŞJ 

 
 
 
 
 

Inspectorii 
şcolari; 

directorii;  
Comisiile din 

şcoli; 
cadrele 

didactice 
 

 
săptămânal 

 
 
 
 
 
 

Februarie-
martie 

 
 
 

Februarie, 
actualizare 

 
Dobândirea unor capacităţi 

şi abilităţi utilizabile în 
asigurarea calităţii 

educaţiei 
 
 
 
Îmbunătăţirea eficienţei şi 
eficacităţii documentelor 

elaborate  
 
 
 
 

 
Inspector 

Şcolar 
General; 

Inspector 
şcolar general 

adjunct; 
Inspector 
evaluare 

instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 
 

Fiecare 
inspector 

şcolar 

 
 

Directorii 
Responsa 
bilii CEAC 
inspectorii 

de 
specialitate 

 
 
 
 
 

 
 

 
Portofolii 

Produse ale 
activităţilor 
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Completarea/actualizarea 
bazei de date, a site-ului IŞJ, a 

portofoliilor personale (ale 
inspectorilor şi ale cadrelor 
didactice) cu materiale de 
specialitate în domeniul 

asigurării calităţii educaţiei; 
 

Dezbaterea publică, sub toate 
formele, a măsurilor de 

reformă şi a documentelor 
strategice; 

 
Clarificarea rolurilor şi 

responsabilităţilor în privinţa 
asigurării calităţii educaţiei la 

nivelul unităţilor de 
învăţământ; clarificarea şi 

alocarea clară a 
responsabilităţilor şi 

resurselor pentru fiecare 
activitate 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 

pe tot 
parcursul 

Sem.al II-lea 
 

Februarie-
aprilie 

 
 

Februarie-
aprilie 

 
 

Folosirea, la scară largă, a 
indicatorilor şi 

standardelor de evaluare, la 
diferite niveluri şi în 

diferite domenii 
 

 
 

 
Fiecare 

inspector 
şcolar 

 
 
 

Inspector 
Şcolar 

General; 
Inspector 

şcolar general 
adjunct; 

Inspector 
evaluare 

instituţională 
şi asigurarea 

calităţii 

 
 

 

inspectorii 
de 

specialitate 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
Directorii 
unităţilor 

şcolare 
Responsabi 

lii CEAC 

 
 
 

SONDAJE, 

STATISTICI, 

DOCUMENTE 

ŞCOLARE, 

RAPOARTE 

FORMALE ŞI 

INFORMALE 
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OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee   444   ---   666   :::    
 Asigurarea eficacităţii educaţionale, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale (organizare internă, infrastructură), prin gestionarea 

performantă a resurselor umane, financiare, informaţionale şi didactice, prin managementul calităţii proceselor instrucţionale; 

 Organizarea evaluărilor interne (evaluare de proces, feedback, autoevaluare) şi realizarea unor diagnoze obiective pe care să fie 

fundamentate proiectele şcolii; 

 Aplicarea procedurilor standardizate de evaluare a gradului de implementare a programelor de asigurare a calităţii şi generarea unor 

planuri de acţiune / proceduri de revizuire, de autoreglare   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
 Dezvoltarea unui sistem propriu de management al calităţii; 

 Valorificarea bunelor practici în domeniul managementului calităţii 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Constituirea unor echipe 
operative de lucru pentru 

aprofundarea şi înţelegerea 
prevederilor legislative  

în domeniu; 
 

Studiul individual şi pe echipe 
a normativelor în vigoare; 

 
Elaborarea Indexului 

documentelor manageriale la 
nivelul unităţilor de 

învăţământ 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
IŞJ; 

Unităţile 
şcolare 

 
IŞJ 

Unităţile 
şcolare 

 
IŞJ 

 
Octombrie – 
noiembrie 

2012/ori de 
câte ori este 

cazul 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizarea și aplicarea de 

strategii şi proceduri 
pentru asigurarea calităţii 

(proceduri privind 
iniţierea, monitorizarea şi 

revizuirea periodică a 
programelor şi activităţilor 

desfăşurate; proceduri 
obiective şi transparente de 

evaluare a rezultatelor 
şcolare; proceduri de 
evaluare periodică a 

Echipe 
stabilite la 
nivelul IŞJ 

 
 
Toţi factorii 
responsabili 
de calitatea 

educaţiei 
 

 
Echipă 

stabilită la 

Directori 
 
 

CEAC 
Cadre 

didactice cu 
responsabi 

lități în 
acest sens 

 
 
 
 

 
Produse ale 
activităţilor 
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Elaborarea documentului de 

lucru conţinând explicaţii 
privind aplicarea prevederilor 

HG 1534/2008 la nivelul 
unităţilor de învăţământ 

 
Întocmirea unui opis legislativ 

privind calitatea educaţiei; 
prelucrarea în şedinţele cu 

directorii; postarea pe site-ul 
IŞJ 

 
Punerea la dispoziţia 

beneficiarilor a principalelor 
ghiduri şi manuale de 

asigurarea calităţii, prin 
postarea pe site-ul IŞJ şi 

diseminarea lor în şedinţele 
cu directorii 

 
Realizarea unor documente de 

lucru utile directorilor şi 
Comisiilor de evaluare şi 

asigurarea calităţii, postarea 
pe site-ul IŞJ şi analizarea - 

îmbunătăţirea lor în şedinţe 
de lucru comune inspectori – 
directori – responsabili CEAC 

 

Unităţile 
şcolare 

 
IŞJ 

Unităţile 
şcolare 

 
IŞJ 

Unităţile 
şcolare 

 
 
 
 
 

 
 
 

IŞJ 
 
 
 
 

IŞJ 
 
 
 
 

IŞJ; 
Unităţile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
 
 
 

Periodic, 
conf. unui 

grafic 
întocmit la 

calităţii resurselor umane 
 
 
 

Elaborarea şi aplicarea 
instrumentelor şi 

procedurilor de evaluare a 
diferitelor activităţi 

specifice domeniului, în 
funcţie de standardele şi 
indicatorii de evaluare; 

 
Monitorizarea, evaluarea 

prestaţiei didactice; 
reconsiderarea 

instrumentelor evaluative 
utilizate; 

 
Monitorizarea şi evaluarea 

aplicării eficiente a 
curriculum-ului (planuri, 

programe, manuale, ghiduri 
metodologice etc.); 

 
Monitorizarea şi evaluarea 

calităţii proceselor 
educaţionale: modalităţi şi 
strategii de instruire, tipuri 
de relaţii, analiză de nevoi 

etc.; 

nivelul IŞJ 
 

 
 
 
 

Echipe 
stabilite la 
nivelul IŞJ 

 
 
 
 
 
 

Echipe 
stabilite la 
nivelul IŞJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echipe 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier 
juridic ISJ 

 
 
 
 

Informati 
zare 

 
 
 
 
 
 

Directori 
Responsa 
bili CEAC 
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Realizarea unor documente de 
lucru specifice inspecţiei 

şcolare şi popularizarea lor ca 
elemente informative pentru 

unităţile şcolare 
 

Completarea/actualizarea 
bazei de date, a site-ului IŞJ, a 

portofoliilor personale (ale 
inspectorilor şi ale cadrelor 
didactice) cu materiale de 
specialitate în domeniul 

asigurării calităţii educaţiei; 
 

Stabilirea unor liste privind 
conţinutul acestor portofolii 

 
 

Realizarea unor planuri 
operaţionale pe 

specialităţi/discipline 
 
 

Realizarea unor activităţi 
periodice de analiză a 

stadiului realizării PDI şi a 
altor documente de 

proiectare/planificare 
 

Clarificarea rolurilor şi 

şcolare 
 

IŞJ 
 

 
 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 

IŞJ; 
Unităţile 
şcolare 

 
 
 

IŞJ; 

nivelul şcolii 
 
 
 

 
 

Periodic, 
conf. unui 

grafic 
întocmit la 

nivelul şcolii 
 
 
 
 

Semestrial/ 
anual 

 
Monitorizarea şi evaluarea 
programelor de dezvoltare 

a procedurilor de 
intervenţie în scopul 

remedierii deficienţelor de 
învăţare, a absenteismului 
şi abandonului şcolar etc.; 

 
 

Organizarea şi evaluarea 
inspecţiilor privind: 

optimizarea criteriilor, 
instrumentelor şi 

metodologiilor de evaluare 
prin inspecţia şcolară, 
asigurarea evidenţei şi 
ritmicităţii inspecţiei 

şcolare, evaluarea 
randamentului raportului 

dintre rezultate şi obiective 
şi a eficienţei resursei 

umane în vederea reglării 
dimensiunii activităţii 

manageriale şi a calităţii 
prestaţiei cadrelor 

didactice; 
 

Elaborarea de portofolii 
privind evaluarea 

stabilite la 
nivelul IŞJ 

 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 
 

Directorii 
unităţilor 

şcolare 
 
 
 

Directorii 
unităţilor 

şcolare 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul 

consultativ 
al 

specialităţii 
Metodişti  

 
 

Consiliul 
consultativ 

al 
specialităţii 

Metodişti 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
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responsabilităţilor în privinţa 
asigurării calităţii educaţiei la 

nivelul unităţilor de 
învăţământ; clarificarea şi 

alocarea clară a 
responsabilităţilor şi 

resurselor pentru fiecare 
activitate 

 
Elaborarea, la nivelul 

unităţilor de învăţământ şi al 
IŞJ, a unor instrumente de 
monitorizare şi evaluare a 

schimbărilor realizate. 
 

Elaborarea unui set de norme 
şi proceduri precise şi uşor de 
aplicat şi de controlat pentru 

toate compartimentele, 
catedrele şi colectivele 

 
Completarea/actualizarea PDI 

şi a planurilor de 
implementare cu scopuri, 

obiective, programe rezultate 
din politicile şi strategiile 

naţionale, regionale şi locale, 
la solicitarea beneficiarilor 

Acţiuni de cunoaştere a 
reglementărilor interne, a 

Unităţile 
şcolare 

 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 

 
Unităţile 
şcolare 

 
 
 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 

 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 
 
 
 
 

Unităţile 

instituţională şi asigurarea 
calităţii; 

Îndrumarea şi verificarea 
comisiilor de evaluare şi 

asigurarea calităţii din şcoli 
 
 
 
 
 

Aplicarea corectă a 
strategiilor şi procedurilor 

de evaluare internă a 
calităţii în educaţie, 

cunoaşterea şi 
interpretarea corectă a 

metodologiilor elaborate de 
ARACIP; 

 
 
 
 

 
Activităţi care să asigure 

dezvoltarea laturii 
aplicative, practice, a 

competenţelor de 
proiectare curriculară, la 

nivelul catedrelor, al ariilor 
curriculare şi/sau între 

 
Directorii 

CEAC 
 

 
 

 
 
 

Directorii 
CEAC 

 
 
 
 

Echipă ISJ 
 

 
 
 
 
 

Directorii 
 

 
 
 
 
 

Directorii 

CEAC 
 
 
Inspectorii 

de 
specialitate 

 
 
 

Comisiile 
de 

specialitate 
din şcoli 

 
 
 

Comisiile 
de 

specialitate 
din şcoli 

 
 
 
Inspectorii 

de 
specialitate 

Comisiile 
de 

specialitate 
din şcoli 
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modului de organizare, de 
luare a deciziilor, de 

comunicare şi de raportare, a 
activităţii şcolii, de către 

întreg personalul 
 

Stabilirea clară a canalelor de 
comunicare sistematică cu 

părinţii şi cu ceilalţi 
beneficiari din comunitate 

 
Actualizarea şi completarea, 

cu informaţii specifice şi 
contextul în care funcţionează, 

a bazei de date a şcolii şi 
difuzarea în comunitate 

 
Amenajarea/reamenajarea 

spaţiilor şcolare şi auxiliare cu 
materiale informative privind 

calitatea educaţiei 
(prezentarea unităţilor de 
învăţământ, prezentarea 

CEAC, prezentarea clasei, cu 
portofolii, lucrări, teste de 
evaluare etc. ale elevilor, 

rezultate ale programelor, 
proiectelor, activităţilor 

şcolare şi extraşcolare, în 
parteneriat etc., planificarea 

şcolare 
 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 
 

Unităţile 
şcolare 

 
 

 
Unităţile 
şcolare 

 
 
 

 
Unităţile 
şcolare 

 
 

 

ariile curriculare; 
Înregistrarea şi 

comunicarea, periodic, 
către părinţi, a rezultatelor 
şcolare ale elevilor, folosind 

instrumente specifice 
(buletin informativ, fişe 

psihopedagogice, analiza 
portofoliilor elevilor etc.) 

 
 

Implicarea beneficiarilor 
relevanţi pentru unitatea 
şcolară în proiectarea și 
asigurarea vizibilității 

activităţilor de predare, 
învăţare, evaluare (întâlniri 

de lucru, mese rotunde, 
focus-grupuri etc.) 

 
Analize în care cadrele 

didactice dezbat punctele 
tari şi cele slabe privind 
realizarea obiectivelor 
curriculare, precum şi 

adoptarea unor măsuri ce 
se impun pentru 

ameliorare/îmbunătăţire, 
pentru valorificare a 

experienţelor pozitive 

 
 
 

Cadrele 
didactice 

 
 

 
 
Responsbili 

la nivelul 
școlii 

 
 

Directorii 
 
 
 

Directorii 
Responsabi 
lii comisiilor 

metodice 
 

 
 

Directorii 
Responsabi 
lii comisiilor 

metodice 
 

 
 

 
CEAC 

Cadrele 
didactice 
Comisiile 

de 
specialitate 

din şcoli 
 

Echipe 
stabilite la 

nivelul 
şcolii 

 
 
 

Echipe 
stabilite la 

nivelul 
şcolii 

 
 
Beneficiari 
relevanţi 

pentru 
unitatea 
şcolară 
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activităţilor de evaluare şi 
metodele utilizate 

 
Promovarea  ofertei 

educaţionale la nivelul 
comunităţii 

  
Directorii 

Responsabi 
lii comisiilor 

metodice 

 
Inspectorii 

de 
specialitate 
Diriginţii/ 
învăţătorii 

 

 

 

AAA...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„EEEFFFIIICCCAAACCCIIITTTAAATTTEEEAAA   EEEDDDUUUCCCAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLĂĂĂ”””   

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   333   

 Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii şanselor prin prevenirea şi combaterea fenomenului 

absenteismului şi abandonului şcolar  

 
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

 Realizarea unui sistem județean de înregistrare, monitorizare și raportare a absențelor, la nivelul tuturor unităților din județul 
Ilfov. 
 Implicarea factorilor de decizie, autorităţile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, în acţiunea de prevenire şi combatere a 
absenteismului și abandonului şcolar. 
 Asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii și tinerii, prin programe actualizate şi adaptate grupurilor ţintă 
(preşcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, analfabeţi), printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate. 
 Cuprinderea integrală a copiilor în învățământul preşcolar, inclusiv cei aparținând etniei rrome. 
 Formarea tinerilor in spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie printr-un parteneriat 
susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii publice, societatea civilă, parteneri sociali, centre de resurse şi 
inovare);  
 Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, orientare şcolară şi consiliere profesională. 



 

Plan operational de implementare a Proiectului de Dezvoltare Institutionala                    222000111222   ---    222000111333 
 

 61 

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă:::       

 Diminuarea absenteismului cu peste 5 % în anul şcolar 2012-2013, faţă de anul şcolar 2011-2012,la nivelul unităților de 
învățământ din județului Ilfov, prin implicarea activă a personalului din învățământ, factorilor de decizie, autorităţilor locale, 
serviciilor sociale, ONG-urilor și firmelor. 

 Consilierea a 80% dintre părinții de etnie rromă cu scopul sensibilizării acestora și cuprinderii 100 % a copiilor în învățământ. 
 Consilierea 100% a elevilor din unitățile de învățământ prin activităţi specifice de OSP pentru orientarea către o carieră  
 Promovarea ofertei educaţionale  la nivelul tuturor unităților de învățământ, local şi zonal, prin prezentarea specializărilor şi a 

beneficiilor aduse absolvenţilor cu privire la  oportunităţile de inserţie socială şi profesională şi de formare profesională pe 
domenii cu trend crescător pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Creşterea cu 10 % a numărului de absolvenţi care provin din mediul rural cu calificări de nivel 2 şi 3 în 2013 faţă de anul 2010 
 Integrarea 100% a elevilor identificați cu CES din județul Ilfov în mediul şcolar  
 Valorizarea experienţelor profesionale în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie şi formare-

profesională în vederea asigurării accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii și tinerii din județul Ilfov și formării unui 
absolvent autonom, responsabil, competent profesional, care să corespundă standardelor de valori ale cetăţeanului european. 

 Formare /dezvoltarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea educaţiei incluzive la nivelul tuturor unităților de 
învățământ din județul Ilfov 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   
   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   

///   iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii   dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

ElaborareaPlanului de 
măsuri pentru prevenirea 

absenteismului și 
abandonului școlar în 

unitățile de învățământ 
din județul Ilfov. 

Echipă inspectori 
 ISJ Ilfov 

30 
sept.2012 

Existența  
Planului de măsuri 
pentru prevenirea 
absenteismului și 

abandonului școlar 
în unitățile de 

învățământ din 
județul Ilfov. 

Inspector 
școlar 

educativ, 
prof. Titel 

IORDACHE 

Inspectori 
școlari de 

specialitate 

Plan aprobat în 
CA – ISJ Ilfov 

Constituirea Comisiei de 
monitorizare a absenţelor 

Comisia de 
monitorizare a 

15.10.2012 
Numirea prin decizie 

a Comisiei de 
Directorii 

unităților de 
Secretarul 

școlii 
Inspecții 
tematice 
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elevilor la nivelul fiecărei 
unități de învățământ din 

județul Ilfov. 

absenţelor 
elevilor 

monitorizare a 
absenţelor elevilor. 

învățământ  
Consilierul 

școlar 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Comisie de 

monitorizare a 
absenţelor 

elevilor 
constituită prin 

decizie 

Întocmirea Registrului de 
consemnare a absențelor 
elevilor la nivelul fiecărei 
unități de învățământ din 

județul Ilfov. 

Secretarul școlii 
 

Consilierul școlar 

Până la 
data de 

15.10.2012 

Înregistrarea oficială 
la nivelul școlii a 

Registrului de 
consemnare a 

absențelor elevilor 

Directori 
unități de 

învățământ 

Secretarul 
școlii 

 
Consilierul 

școlar 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Registrul de 

consemnare a 
absențelor 

elevilor, 
înregistrat 

oficial 

Înregistrarea zilnică a 
absențelor elevilor. 

Elevii 

Zilnic, 
începând 
cu data de 

15.10.2012 

Existența Registrului 
de consemnare a 

absențelor elevilor. 

Personalul 
didactic al 
unității de 

învățământ 

Secretarul 
școlii 

 
Consilierul 

școlar 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Bază de 

datefuncțională 
la nivelul 

fiecărei unități 
de învățământ 
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Întocmirea Raportului 
săptămânal cu absențele 
nemotivate ale elevilor la 
nivelul fiecărei unități de 

învățământ din județul 
Ilfov. 

Elevii 

Săptămânal
, după data 

de 
15.10.2012 

Existența Raportului 
săptămânal cu 

absențele nemotivate 
ale elevilor. 

Învățători 
Prof. 

diriginți 

Secretarul 
școlii 

 
Consilierul 

școlar 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Raportul 

săptămânal cu 
absențele 

nemotivate ale 
elevilor, 

înregistrat 
oficial și 

completat/ 
actualizat 

Centralizarea absențelor 
la nivelul unității de 
învățământ pe baza 

rapoartelorsăptămânale 
de absențe nemotivate pe 

clase, săptămâni, luni, 
semestrul I si II, respectiv 

an școlar 2012-2013. 

Secretarul școlii 
 

Consilierul școlar 

Săptămânal 
lunar, sem. 

I si II, 
respectiv 
an școlar 

2012-2013 

Existenţa 
Centralizatorului cu 
absențele elevilor. 

Directori 
unități de 

învățământ 

Comisia de 
monitorizare 
a absenţelor 

elevilor 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Bază de date 
funcțională la 

nivelul fiecărei 
unități de 

învățământ 

Informarea 
reprezentanților 

comunităţii locale cu 
privire problematica 

absenteismului și 
abandonului şcolar. 

Factorii de 
decizie din 

comunitate/ 
localitate 

Semestrial 

Informarea tuturor 
factorilor de decizie 
din localitate asupra 
stării de fapt privind 
școlarizarea copiilor. 

Director 
unitate de 

învățământ 
Dir. CJRAE 

Ilfov 

Consiliul 
părinţilor 

Autorităţile 
locale/ 

judeţene 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Existența 
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Atragerea atenţiei asupra 
gravităţii şi consecinţelor 
în plan socio-economic. 

PV/minutelor 
întocmite cu 

ocazia 
întâlnirilor. 

Organizarea de 
lectorate/seminarii 

educaţionale în scopul 
informării părinților cu 

privire la variantele 
optime de şcolarizare 

pentru elevi. 

Părinții elevilor 

Conform 
graficelor 
proprii de 
activitate 

(planurilor 
managerial

e). 

Informarea tuturor 
părinților asupra 

stării de fapt privind 
variantele optime de 

şcolarizare pentru 
elevi. 

Consilier 
școlar 

Consilier 
educativ 

Prof. 
Diriginți 
Prof. înv. 
primar/ 

preșcolar 

Consiliul 
părinţilor 

 
Personalul 
unităţii de 

învăţământ 
 

Autorităţile 
locale/ 

judeţene 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Existența 

PV/minutelor 
întocmite cu 

ocazia 
întâlnirilor. 

Continuarea Programului 
„A doua şansă“ pentru 
învăţământul primar 

(program al cărui ca scop 
este sprijinirea 

copiilor/tinerilor/pentru 
recuperarea 

învăţământului primar, 
fiind deschis tuturor 

celor care nu au finalizat 
acest nivel de studii şi 
care au depăşit cu cel 
puţin 4 ani vârsta de 

şcolarizare 
corespunzătoare clasei). 

Copiil/tineri 
care nu au 

finalizat acest 
nivel de studii şi 

care au depăşit cu 
cel puţin 4 ani 

vârsta de 
şcolarizare 

corespunzătoare 
clasei). 

Creșterea 
cu 5% a nr. 

de 
persoane 
înscrise în 

cadrul 
programul

ui. 

Octombrie 2012 
 

Februarie 2013 

Dir. unități 
de 

învățământ 

Insp. școlari 
de 

specialitate 
 

Consilieri 
școlari 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Nr. persoane 

înscrise oficial 
în cadrul 

programului 
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Asigurarea accesului la 
educaţie a copiilor 

proveniţi din familii 
dezavantajate social prin 

programe alternative. 

Copii proveniţi 
din familii 

dezavantajate 
social. 

Semestrial 

Mărirea duratei 
zilnice a contactului 

copiilor proveniţi 
din familii 

dezavantajate social 
la un mediu activ. 

Dir. unități 
de 

învățământ 

Insp. școlari 
de 

specialitate 
 

Consilieri 
școlari 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Nr. persoane 

înscrise oficial 
în cadrul 

programelor 
 

Raport 
semestrial de 

activitate 
 

Situații 
statistice 
oficiale 

Cuprinderea tuturor 
copiilor din județul Ilfov 
în formele de învățământ 

preşcolar. 

Preșcolari 
An școlar 

2012-2013 
Sem. I 

Menţinerea 100% a 
copiilor din județul 

Ilfov în sistemul 
educaţional 
obligatoriu. 

Consilieri 
școlari 

Mediatorii 
școlari 

Consiliul 
părinţilor 

 
Personalul 
unităţii de 

învăţământ 
 

Autorităţile 
locale/ 

judeţene 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Raport 

semestrial de 
activitate 

 
Situații 

statistice 
oficiale 

Atragerea către Preșcolari An școlar Creșterea cu 10 % a Consilieri Consiliul Inspecții 
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învățământul preşcolar a 
copiilor proveniţi din 
familii dezavantajate 

social. 

2012-2013 
Sem. I 

nr. de copii 
preșcolariproveniţi 

din familii 
dezavantajate social. 

școlari 
Mediatorii 

școlari 

părinţilor 
 

Personalul 
unităţii de 

învăţământ 
 

Autorităţile 
locale/ 

judeţene 

tematice 
Consiliere 

unități aflate în 
coordonare 

Raport 
semestrial de 

activitate 
 

Situații 
statistice 
oficiale 

Analiza periodică  a  
nevoilor educaţionale ale 

elevilor şi a intereselor 
părinţilor acestora. 

Elevi 
Părinți 

Semestrial 

Studii privind 
nevoile educaţionale 

ale elevilor şi a 
intereselor părinţilor 

acestora. 

Consilierul 
școlar 

Consilierul 
educativ 

Profesorii 
diriginți 

CJRAE Ilfov 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Raport 

semestrial 

Furnizarea serviciilor de 
consiliere şi orientare 
şcolară şi profesională. 

Elevi 

Conform 
graficului 
fiecărei 

unități de 
învățământ 

Existența Graficului 
de activități privind 

furnizarea serviciilor 
de consiliere şi 

orientare şcolară şi 
profesională. 

Consilierul 
școlar 

Consilierul 
educativ 

Profesorii 
diriginți 

AJOFM 
 

CJRAE Ilfov 

Inspecții 
tematice 

Consiliere 
unități aflate în 

coordonare 
Existența 

PV/minutelor 
întocmite cu 

ocazia 
întâlnirilor 

Organizarea anuală a Elevi cls.  Până în Popularizarea ofertei Dir. CJRAE Părinți Participarea 
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târgului de ofertă 
educaţională 

a VIII-a luna mai 
2013 

educaționale în toate 
unitățile de 

învățământ în care 
sunt școlarizați elevi 

de cls. a VIII-a 
(100%  elevi motivaţi 
de a învăța în școlile 

ilfovene). 

Ilfov Agenţi 
economici 

AJOFM Ilfov 
Primării 

agenţilor 
economici din 
zonă interesaţi 

de formarea 
viitorilor  

angajaţilor. 
Participarea 

reprezentanţilo
r AJOFM,  

Consilii locale 

Analiza opţiunilor elevilor 
absolvenţi ai claselor a 
VIII-a şi popularizarea 
planului de şcolarizare 
prin: lansare oficială a 

ofertei 
educaţionale,organizarea 
acţiunii "Porţi deschise", 

prezentarea ofertei 
educaţionale  în şcoli  

gimnaziale,publicitate în 
mass – media. 

Elevi cls.  
a VIII-a 

Profesorii 
diriginți 

Consilierul 
școlar 

Consilierul 
educativ 

 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 

asigurarea unui bun 
parteneriat in vederea 

intervenţiei in echipă, in 
cadrul sprijinului acordat 
copiilor cu CES integraţi in 

învățământul de masă; 

Personalul 
didactic 

Semestrul I 

Echipă de 
intervenție în fiecare 
unit. de învățământ 
care are înregistrate 
oficial cazuri de copii 

cu CES. 

Dir. CCD 
Ilfov  

 

ISJ Ilfov 
 

CJRAE Ilfov 
 

Chestionare 
Rapoarte de 

activitate 
Existența 

PV/minutelor 
întocmite cu 

ocazia 
întâlnirilor de 

lucru 

Formarea diriginţilor 
pentru a asigura servicii 
de orientare şcolară şi de 

consiliere pentru elevi. 

Profesori diriginți Semestrul I 

100 % prof. diriginți 
formațipentru a 

asigura servicii de 
orientare şcolară şi 

Dir. CCD 
Ilfov  

Inspector 
școlar 

CJRAE Ilfov 

Chestionare 
Rapoarte de 

activitate 
Existența 



 

Plan operational de implementare a Proiectului de Dezvoltare Institutionala                    222000111222   ---    222000111333 
 

 68 

de consiliere pentru 
elevi. 

educativ PV/minutelor 
întocmite cu 

ocazia 
întâlnirilor 

 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   444      

 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia 

continuă a pieţei muncii (dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic) 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::    

   

 Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT din judeţul Ilfov 

 Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii 

 Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT din judeţul Ilfov 

 Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor PLAI 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       

 Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-economice; 
 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ; 
 Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor şi CDL – urilor; 
 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi; 
 Aplicarea instrucţiunilor MECTS cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe specifice şcolilor; 
 Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu specialitatea cadrelor didactice şi 

maiştrilor instructori; 
 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind modernizarea / reformarea procesului de 
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învăţare la disciplinele tehnologice ; 
 Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza metodologiilor  existente; 
 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate 

nevoilor fiecărei şcoli; 

   
AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii         

   
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Verificarea laturii conceptuale 
a demersului didactic, 

respectarea curriculum-ului, a 
principiilor învăţământului 

formativ 

elevii 
 
 
 

 

Conform 
graficului de 

inspecţii 
 
 
 

 

Îmbunătăţirea comunicării 
Îmbunătăţirea rezultatelor 

obţinute cu elevii la 
examenele şi concursurile 

naţionale 

Inspectori de 
specialitate 

 
 

metodişti, 
cadre 

didactice 

Activităţi de 
monitorizare 

Promovarea sistematică a 
unor metode şi tehnici 

moderne de organizare a 
învăţării 

elevii 
 

Conform 
graficului de 

inspecţii 
 

Îmbunătăţirea rezultatelor 
obţinute cu elevii la clasă, 
examenele şi concursurile 

naţionale 

  Cursuri de 
comunicare 
Cursuri de 

formare 

Monitorizarea implicării 
cadrelor didactice la dotarea 

şi utilizarea bazei materiale de 
specialitate; preocuparea 
conducerilor de şcoli în 

această direcţie 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ  

Conform 
graficului de 

inspecţii 
 

Îmbunătăţirea abilităţilor şi 
deprinderilor eleviilor de a 

utiliza baza materială a 
atelierelor şcoală, precum şi 

a Atelierelor partenerilor 
economici 

  Monitorizarea 
modului de 
utilizare a 
atelierelor, 

laboratoarelor 
cabinetelor şi 

dotările de care 
dispun acestea 

Elaborarea de programe tip 
CDL şi CDŞ răspunzănd 

cadre 
didactice, 

17 
septembrie 

Programe tip CDL şi CDŞ  ce 
răspund  nevolior de 

  Îmbunătăţirea 
proiectării 



 

Plan operational de implementare a Proiectului de Dezvoltare Institutionala                    222000111222   ---    222000111333 
 

 70 

nevolior de formare ale 
elevilor dar şi cerinţelor 

agenţilor economici 
 

parteneri 
economici 

 

2012 formare ale elevilor dar şi 
cerinţelor agenţilor 

economici 
 

disciplinelor 
opţionale 

Monitorizarea modului de 
utilizare a metodelor didactice 

care să dezvolte elevilor 
competenţe cheie 

 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

1 octombrie 
2012 –  

1 iunie 2013 

Planificări calendaristice 
Proiecte didactice 

Inspector de 
specialitate 

Cadre 
didactice 

 

Îmbunătăţirea 
proiectării 
didactice 

Sprijinirea dezvoltării  
capacităţii de cooperare între 
şcoli şi universităţi, între şcoli 

şi agenţii economici, între 
şcoli şi parteneri sociali 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ, 

parteneri 
sociali 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Parteneriate Inspector de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice, 
Parteneri 
economici 

Optimizarea 
parteneriatelor 

cu agenţii 
economici 

 

Consolidarea capacităţii 
cadrelor didactice care predau 

Discipline tehnice pentru a 
forma şi dezvolta 

competenţele cheie 

cadre 
didactice 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Proiecte educaţionale cu şi 
fără finanţare 

Inspector de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 

Cursuri de 
formare 

Realizarea unor activităţi de 
verificare a prezenţei elevilor 

la ore. 
Stabilirea unor măsuri de 

prevenire a absenteismului şi 
sprijinirea elevilor cu nevoi 

educaţionale speciale. 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Zilnic, 
săptămânal, 

lunar 

Baza de date 
Raport de analiză 

Plan de măsuri 

Inspectori de 
specialitate 

Cadre 
didactice 
Manageri 

şcolari 
 

Reducerea 
numărului de 

absenţe 
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Sprijinirea inspectorilor 
pentru implementarea 

descentralizării instituţionale 
ăn realizarea bazei de date 
referitoare la absenteism 

Îndrumarea cadrelor didactice 
în crearea de teste unitare 

utilizând matricea tip la 
nivelul fiecărui domeniu, 

verificarea acestora. 
Realizarea unei baze de date 
la nivelul fiecărui domeniu 

profesional 
Participarea la şedinţe de 

catedră la care se analizează 
rezultatele obţinute la testele 

iniţiale 

cadre 
didactice 

Semestrial Baza de date 
Raport de analiză 

Plan de măsuri 

Inspectori de 
specialitate 

Profesori 
metodişti 
Responsa 

bili de 
catedră 

Directori 

Adaptarea 
stilurilor de 

învăţare 

Aprecierea nivelului de 
atingere a standardelor 

educaţionale de către elevi, 
concordanţa dintre evaluarea 
acestuia de către profesor şi 

rezultatele la examene, testări, 
sondaje 

elevii, 
 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Raport de analiză 
Statistici 

Inspectori de 
specialitate 

Profesori 
metodişti 
Responsa 

bili de 
catedră 

Directori 

Pregătire 
suplimentară sau 

de remediere 
Adaptarea 

strategiei la 
realitatea 
existentă 

Antrenarea în activitatea de 
fundamentare a reţelei şcolare 

din învăţământul tehnic 
preuniversitar a  C.L.D.P.S. 

Realizarea unui real 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ, 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Statistici privind încadrarea 
absolvenţilor 

Inspectori de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

Restructurarea 
reţelei şcolare 
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parteneriat cu instituţiile şi 
agenţii economici beneficiari 

ai serviciilor de formare 
profesională iniţială 

parteneri 
sociali 

nali 

Crearea bazei de date a 
cadrelor didactice 

participante la cursuri de 
formare psihopedagogică cu 

conţinuturi conforme 
cerinţelor noilor curricula din 
învăţământul preuniversitar, 

în colaborare cu instituţiile de 
învăţământ superior. 

cadre 
didactice, 
parteneri 

sociali 
 

Noiembrie 
2012 

Baza de date Centrul de 
informati 
zare al ISJ 

Inspectori de 
specialitate 

Responsabi
lii ariei 

curriculare 
„Tehnologii 
şi aplicaţii” 

 

Analiză în 
comitetul 

consultativ, 
monitorizarea 
prin inspecţii a 

progresului 
constatat în 
activităţile 
didactice 

Evaluarea impactului social al 
pregătirii iniţiale prin formele 
de învăţământ profesional şi 

tehnic 

elevii Februarie 
2013 

Realizarea planului de 
şcolarizare 2012-2013 

Inspectori 
şcolari 

Serviciul 
Plan - 

şcolarizare 

 Restructurarea 
reţelei şcolare 

Informare 
Aplicare 

Monitorizare 
Reglare 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Asigurarea calităţii in 
educaţie 

Inspector de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice 

Activitati de 
monitorizare si 

consiliere 

Evidenţa, analiza şi aprobarea 
CDŞ – urilor 

Evidenţa, analiza şi aprobarea 
CDL – urilor de către CLDPS 

cadre 
didactice, 
consiliul 

consultativ al 
specialităţii 

Noiembrie 
2012 

Baza de date Inspector de 
specialitate,  

cadre 
didactice, 

şefi comisii 
metodice 

Adaptarea CDŞ şi 
CDL la nevoile 

şcolii şi la 
solicitarea 
agenţilor 

economici 
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Activităţi interactive privind 
elaborarea C.D.L si CDS , 

proiectarea activităţii 
didactice, strategiile de 
desfăşurare a acesteia 

cadre 
didactice 

Conform 
graficului de 
inspecţii şi 

cu 
programul 
propriu de 
activitate 
metodică 

Sinteze semestriale, 
diagnoze judeţene pe baza 
inspecţiilor frontale şi de 

specialitate. 
 

Inspector de 
specialitate,  

cadre 
didactice, 

şefi comisii 
metodice 

Diseminarea în 
cascadă a 

formării metodice 
de la nivel 
judeţean. 

 

Formarea pe noile strategii 
interactive de predare-

învăţare 

cadre 
didactice 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Aplicarea strategiilor 
interactive si formare de 

competențe 

Inspectori de 
specialitate,  

cadre 
didactice 

Monitorizare şi 
consiliere 

Repartizarea pe catedrele 
vacante a cadrelor didactice 

suplinitoare conform 
metodologiei examenului de 

titularizare 

cadre 
didactice 

1 – 17 
septembrie 

2012 

Încadrarea realizată Inspectori de 
specialitate 

 Valorificarea 
profesorilor 
pensionari 

Prelucrarea precizărilor MECI 
în acest sens, consilierea 

directorilor şi metodiştilor 
pentru aplicarea corectă a 

acestora 

cadre 
didactice, 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ, 

profesori 
metodişti 

1 octombrie 
2012 

Verificarea fişelor de 
încadrare a şcolii 

 

Inspectori de 
specialitate 

 Monitorizare şi 
consiliere 

Consilierea şi îndrumarea 
cadrelor didactice în vederea 

aplicării 
Noilor prevederi 

metodologice 

cadre 
didactice 

 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Calificativele acordate la 
inspecţii 

Inspectori de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice 

Inspecţii de 
revenire 

Elaborarea graficului de cadre Februarie – Rezultate obţinute Inspectori de metodişti, Analiza 
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desfăşurare a concursurilor 
şcolare; precizările referitoare 
la pregătirea şi desfăşurarea 

concursurilor; stabilirea 
centrelor de desfăşurare, a 
comisiilor de concurs şi a 

atribuţiilor acestora. 

didactice 
 

aprilie 2013 specialitate,  cadre 
didactice. 

rezultatelor 
obţinute la 

olimpiadele şi 
concursurile 

şcolare 

Activităţi de formare continuă 
cu responsabilii comisiilor 

metodice, stabilirea cadrului 
organizatoric de realizare a 
acestora în şcoli, stabilirea 

unor relaţii de parteneriat / 
schimb între şcoli 

cadre 
didactice 

 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cursuri de formare 
 
 

Inspector de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
economici 

Cursuri de 
formare in 
specialitate 

 
 
 

Continuarea procesului de 
autorizare a unităţilor IPT 
pentru relizarea de cursuri 
pentru formarea adulţilor 

cadre 
didactice 

 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Programe avizate Inspector de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educatio 

nali 

Monitorizarea 
procesului de 

autorizare 

Formarea personalului 
didactic în vederea evaluării 

cadre 
didactice 

 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Echipa de evaluatori Inspector de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice 

Monitorizarea 
evaluării elevilor 

Realizarea unei bănci de date 
privind evaluările naţionale 
pentru diferite discipline şi 

niveluri de învăţământ 

cadre 
didactice 

 

2012 - 2013 Banca de date Inspectori de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 

Monitorizarea 
evaluării elevilor 
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Stabilirea formelor şi a 
conţinuturilor inspecţiei 

şcolare 

cadre 
didactice 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Septembrie 
2012 

Graficul de inspecţii şcolare Inspectori de 
specialitate 

 Conform 
graficului unic 

Valorificarea rapoartelor de 
inspecţie şcolară pentru 

creşterea calităţii procesului 
de învăţământ prin 

conlucrarea principalilor 
actori 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Asigurarea calităţii 
educaţiei 

Inspectori de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice 

 

Participarea la piaţa 
educaţională a programelor 

de formare continuă 

cadre 
didactice 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Cursuri de formare 
Proiecte experimentale 

Inspectori de 
specialitate,  

metodişti, 
cadre 

didactice 

Cursuri de 
formare 

Orientarea cadrelor didactice 
către studii de reconversie 

cadre 
didactice 

2012 - 2013 Calificarea cadrelor 
didactice spre     

alte domenii noi 

Inspectori de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 

Cursuri de 
reconversie 

Organizarea examenelor, 
evaluărilor 

 
Consiliere prin cercuri 
metodice şi cursuri de 

formare 

elevii 
 

cadre 
didactice 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
şi conform 
calendaru- 
lui MECTS 

de 
desfăşurare 

a 

Rezultate examene, 
evaluări 

Inspector de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 

Planuri de 
îmbunătăţire 

 
Programe de 
ameliorare 
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examenelor 
şi 

evaluărilor 

Sprijinirea şi îndrumarea 
cadrelor didactice pentru 

accesarea programelor 
internaţionale de formare 

cadre 
didactice 

Conform 
graficelor de 
depunere a 
proiectelor 

Accesarea de programe 
 

Inspectori de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 

Monitorizarea 
derulării proiectelor 
Activităţi de 
sustenabilitate 

Sprijinirea şi îndrumarea 
managerilor unităţilor IPT în 

aplicarea curriculum 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Informări periodice Inspectori de 
specialitate,  

metodişti, 
membrii 

Consiliului 
Consultativ 

Activităţi de 
monitorizare 

Sprijinirea şi îndrumarea 
managerilor unităţilor IPT în 

aplicarea procedurilor de 
autorizare ARACIP 

conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Dosare de autorizare 
ARACIP 

Inspectori de 
specialitate,  

metodişti, 
experţi AQ 

 

Protocol instituţional (site-uri, 
panouri de prezentare, 

pliante, broşuri, prezentări pe 
suport electronic etc.); 

 
Reflectarea în presă a 

rezultatelor şi a ofertei 
educaţionale a şcolilor; 

cadre 
didactice, 
consilieri 

şcolari, 
conducerea 
unităţilor de 
învăţământ 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Site-uri, panouri de 
prezentare, pliante, broşuri, 

prezentări pe suport 
electronic etc; 

apariţii în presa 

Inspector de 
specialitate,  

 

metodişti, 
cadre 

didactice 
Parteneri 
educaţio 

nali 
Parteneri 

mass-
media 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   555   

 Accesarea programelor europene de educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii actului educaţional, dezvoltării instituţiilor 

educaţionale, asigurării unui climat optim în şcoală 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

   
 Creşterea calităţii  implementării activităţilor dezvoltate în cadrul programelor europene de educaţie şi formare din unităţile şcolare ale  

judeţului Ilfov   

 Accesarea Programelor Lifelong Learning – educaţie şi formare  din cadrul noului Apel 2013, de către un număr cât mai mare de şcoli, 

profesori, elevi 

 Creşterea mobilităţii factorilor educaţionali din judeţul Ilfov către sisteme de educaţie din Europa, cu precădere către tările nordice şi UK 

 Asigurarea unui climat educaţional optim în scoală prin realizarea proiectelor pentru amenajarea laboratoarelor, cabinetelor şi a sălilor 

specializate, ca suport al unui proces de învăţământ modern şi eficient. 

 Implementarea eficientă şi îndeplinirea indicatorilor de proiect pentru programele strategice şi de grant cu finanţare din fonduri structurale 

europene nerambursabile. 

   
   

                     IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
 Numărul activităţilor implementate în unităţile şcolare din judeţul Ilfov, în concordanţă cu experienţele acumulate de cadrele didactice în 

proiectele europene 

 Numărul unităţilor şcoare implicate în programele sectoriale  ale Comisiei Europene (LLP 2007-2013) 

 Gradul de absorbţie a fondurilor europene disponibile pentru educaţie şi formare 

 Numărul proiectelor pentru amenajarea laboratoarelor, cabinetelor şi a sălilor specializate, iniţiate şi realizate. 

 Gradul de atingere a indicatorilor de proiect pentru programele strategice şi de grant, în implementare în cadrul ISJ Ilfov. 

 Numărul mobilităţilor individuale (inclusiv pentru factorii de decizie) în cadrul Programului LLP al Comisiei Europene( 2007-2013) 

 Numărul de proiecte propuse/ aprobate/ implementate  
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 Numărul produselor educaţionale, rezultate ale participării la  proiectele europene 

 Numărul de unităţi de învăţământ care au obţinut  CERTIFICATUL DE ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

 Numărul  de produse premiate la  Concursul Naţional ”Made for Europe” 

 Ponderea resurselor financiare atrase pentru cofinanţarea proiectelor 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnn   
sssaaabbbiiilll   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Obiectivul specific 1). Creşterea calităţii  implementării activităţilor dezvoltate în cadrul programelor europene de educaţie şi formare  

                                            din unităţile şcolare ale  judeţului Ilfov 

Realizarea analizei şi a 
diagnozei activitaţii 

desfaşurate în 
compartimentul Programe 

Europene 
 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

Septembrie 
2012 

 

Existenţa, structura, 
conţinutul corespunzător 
al Raportului de activitate 
pentru anul şcolar 2011-

2012 
Existenţa, structura, 

conţinutul corespunzător 
al analizei de nevoi 

pentru anul şcolar 2012-
2013 

Inspector 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
şcolare 

Prezenţa pe site 
ISJ IF 

Prezenţa 
documentelor în 

şcoli 

Stabilirea organigramei 
funcţionale a 

compartimentului Programe 
Europene 

 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

Octombrie 
2012 

 

Constituirea echipei de 
metodişti şi a Consiliului 
Consultativ în funcţie de 

nevoile identificate 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
şcolare 

Elaborarea 
deciziei ISJ IF 

pentru metodişti 
şi Consiliul 
Consultativ 

Elaborarea planului 
managerial specific şi a 

celorlalte documente 

Responsabili 
Programe 

Europene din 

Octombrie 
2012 

 

Existenţa, structura, 
conţinutul corespunzător 

al planului managerial,  

Inspector 
Programe 
Europene 

Unităţile 
şcolare 

Prezenţa pe site 
ISJ IF 

Prezenţa 
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manageriale pentru anul 
şcolar curent, a graficului de 
inspecţie de monitorizare şi 

evaluare a proiectelor şcolare 
aflate în derulare în vederea 

prevenirii, identificării şi 
eliminării disfuncţiilor de 

implementare 

şcoli calendarului de activităţi 
semestriale, graficului de 
inspectie de monitorizare 
şi evaluare a proiectelor 
scolare aflate în derulare 

 documentelor în 
şcoli 

Coordonarea activităţii 
echipei de metodişti 
Programe Europene 

 

Metodişti 
Programe 
Europene 

Octombrie 
2012 

 

Existenţa, structura, 
conţinutul corespunzător 

al 
Fişelor de atribuţii ale 

metodiştilor, în 
concordanţă cu planul de 

acţiune semestrial, cu 
compententele şi 

experienţa acestora 

Inspector 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
şcolare 

Prezenţa fiselor în 
şcoli 

Testarea 
metodiştilor 

Supervizarea desfăşurării 
activităţii Responsabililor 

Programe Europene din şcoli 
 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

An şcolar 
2012-2013 

Existenţa, structura, 
conţinutul corespunzător 

al 
Rapoartelor de activitate 

ale responsabililor din 
şcoli 

 
 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
scolare 

Prezenţa 
rapoartelor  în 

şcoli şi aprobarea 
lor de către 
director şi 
inspector 
Programe 
Europene 

Monitorizarea proiectelor 
europene LLP aflate în 

derulare în unităţile şcolare 

Unităţi scolare An şcolar 
2012-2013 

conform 

Existenţa, structura, 
conţinutul corespunzător 

al 

Inspector 
Programe 
Europene 

ANPCDEFP Nr. de rapoarte de 
monitorizare 

Nr. de chestionare 
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conform graficului semestrial: 
Monitorizarea stadiilor de 

implementare a planului de 
diseminare propus de 
beneficiarii de burse 

grafic de 
inspecţii 

instrumentelor de 
monitorizare şi evaluare 
Aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de 
evaluare 

Prelucrarea datelor 
obţinute prin activităţile 

de inspecţie 
Valorificarea rezultatelor 

evaluării 
Transmiterea rapoartelor 

de inspecţie semestrial 
ANPCDEFP 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

aplicate 
beneficiarilor 

Obiectivul specific 2). Accesarea Programelor Lifelong Learning – educaţie şi formare  din cadrul noului Apel 2013, de către un număr cât mai mare      

               de şcoli, profesori, elevi 

Organizarea Consfătuirilor 
judeţene ale responsabililor 
cu gestionarea activitatilor şi 

proiectelor europene din şcoli 
 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

20 
Septembrie 

2012 
 

Elaborarea tematicii şi a 
materialelor pentru 

consfătuirea cadrelor 
didactice 

Promovarea activităţii 
Lansarea invitaţiei 

 

Inspector 
Programe 
Europene 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Liceul 
Teoretic 

Horia Hulubei 
Magurele 

Fişe de prezenţă 
Baza de date 
responsabili 

Organizarea activităţilor de 
perfecţionare a cadrelor 

didactice în domeniul 
proiectelor europene: cercuri 
pedagogice, ateliere de lucru, 

sesiuni de informare 
 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

An şcolar 
2012-2013 

conform 
calendarului 

Elaborarea planului de 
acţiune judeţean 

Stabilirea contactului cu 
CCD Ilfov  în vederea 
planificării cursurilor 

din domeniu : 
eTwinning, Europass, 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

CCD Ilfov Numărul  de 
activităţi de 

perfecţionare la 
nivel judeţean 
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Comenius – parteneritat, 
Comenius – mobilitati 

ale elevilor, Comenius – 
mobilităţi ale 

profesorilor, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci, 

Programul Transversal 
 

 
Membrii 

Consiliului 
Consultativ 

 

Organizarea colectivelor de 
proiect, în funcţie de 
activitatea planificată 

 

Elevi, 
profesori, 

părinţi, ONG-
uri 

Conform 
calendarului 
în funcţie de 

apeluri de 
proiecte 

Încadrarea în termenele 
limită 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 
Membrii 

Consiliului 
Consultativ 

 

Unităţile 
şcolare 

Parteneri 
potenţiali în 

funcţie de 
tematica de 

proiect 

Număr de echipe 
de proiect 

formate 

Colaborarea cu O.N.G. – uri, 
asociaţii, fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă în scopul 
derulării unor proiecte 

educaţionale 
 

Elevi, 
profesori, 

parinţi, ONG-
uri 

Conform 
calendarului 
în funcţie de 

apeluri de 
proiecte 

Creşterea gradului de 
cooperare între şcoli şi 

comunitatea locală 
 
 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 
Membrii 

Consiliului 

O.N.G. – uri, 
asociaţii, 
fundaţii, 

instituţii de 
cultură şi artă 

Nr. de proiecte 
derulate 
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Consultativ 
 

 
 
 

Iniţierea de proiecte de 
parteneriat internaţional. 

 

Elevi, 
profesori, 

parinţi, ONG-
uri 

Noiembrie, 
decembrie 

2012 
Ianuarie, 
februarie 

2013 

Consilierea şi 
consultanţa în 

contactarea de parteneri 
pentru iniţierea şi 

derularea proiectelor de 
parteneriat european de 

către unităţile şcolare 
din judeţul Ilfov 

 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Parteneri 
internaţionali 
din bazele de 

date 

Nr. de proiecte de 
parteneriat 

depuse 
 

Implementarea proiectelor 
privind diminuarea 

absenteismului şi eradicarea 
abandonului şcolar 

 

Elevi, 
profesori, 

parinţi, 
comunitate 

An şcolar 
2012-2013 

Susţinerea proiectelor 
iniţiate de instituţii ale 

comunităţii locale, ONG-
uri 

 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Comunităţile 
locale, ONG-

uri 
 

Nr. de protocoale 
de parteneriat 

Nr. de activităţi 
derulate 

Informarea periodică şi 
ritmică 

 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli 

An şcolar 
2012-2013 

Nr. de mesaje transmise 
pe grupul de discuţii 

Nr. vizitatori site 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Administrato
r site ISJ IF 

Vizualizarea site-
ului 

Verificarea 
grupului de 

discuţii 
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Consilierea şi susţinerea 
şcolilor pentru participarea la 
Competiţia Nationala Şcoala 
Europeană şi la Concursul 
Naţional Made for Europe 

 

Responsabili 
Programe 

Europene din 
şcoli, directori 

şcoli 

Aprilie – mai 
2013 

Număr  de şcoli 
participante la 

Competiția Naţională 
Şcoală Europeană  şi  
Concursul Naţional 

Made for Europe 
Stimularea şi 

încurajarea instituţiilor 
din mediul rural prin 

activităţi de consiliere 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
şcolare 

Rezultate faza 
judeţeană şi 
naţională la 
Competiţia 

Naţională Şcoală 
Europeană  şi  

Concursul 
Naţional Made for 

Europe 
 
 
 
 

Obiectivul specific 3). Creşterea mobilităţii factorilor educaţionali din judeţul Ilfov către sisteme de educaţie din Europa, cu precădere către tările 

nordice şi UK 

Realizarea atelierelor de lucru 
Burse de formare continuă 

Comenius, Grundtvig 
 

Cadre didactice Conform 
celor 3 

termene ale 
Apelului LLP 

2013 

Numărul de aplicaţii 
depuse 

/Conştientizarea 
cadrelor didactice cu 

metodele activ-
participative 

implementate în bursele 
de formare continuă 

 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

ANPCDEFP Urmărirea site-
ului 

www.llp-ro.ro 
pentru aplicare şi 
rezultate selecţie 

Realizarea atelierelor de lucru 
Vizite de studiu pentru 

factorii de decizie 

Directori, 
directori 
adjuncţi, 

Conform 
celor 2 

termene ale 

Numărul de aplicatii 
depuse 

/Conştientizarea 

Inspector 
Programe 
Europene 

ANPCDEFP Urmărirea site-
ului 

www.llp-ro.ro 

http://www.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/
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inspectori, 
metodişti 

Apelului LLP 
2013 

factorilor de decizie 
privind politicile 

educaţionale din UE 
 
 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

pentru aplicare şi 
rezultate selecţie 

Aderarea la Asociaţia 
Europeană a profesorilor 

www.aede.eu  si  
www.aeder.org 

Cadre diactice An şcolar 
2012-2013 

Număr cadre didactice 
înscrise 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

AEDE 
AEDER 

 

Urmărirea site-
ului 

www.aeder.org 

Realizarea atelierelor de lucru 
Leonardo da Vinci – mobilităţi 

PLM si VETPRO 

Cadre didactice Conform 
termenului 

limită al 
Apelului LLP 

2013 

Numărul de aplicaţii 
depuse/Conştientizarea 

factorilor de decizie 
privind politicile 

educaţionale  
din UE 

 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

ANPCDEFP Urmărirea site-
ului 

www.llp-ro.ro 
pentru aplicare şi 
rezultate selecţie 

 
 

 

Obiectivul specific 4). Asigurarea unui climat educaţional optim în scoală prin realizarea proiectelor pentru amenajarea laboratoarelor, cabinetelor 

şi a sălilor specializate, ca suport al unui proces de învăţământ modern şi eficient. 

Mediatizarea intiţiativei IŞJ 
Ilfov la nivelul unităţilor 

şcolare. Schimb de 
experienţă-prezentarea 

modelelor pilot 

Cadre didactice Conform 
calendarului 
cercurilor de 
specialitate 

şi 

Număr cadre didactice 
informate 

 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 

Liceul Sportiv 
Clinceni 
pentru 

furnizare 
model pilot 

Procese verbale 
ale cercurilor de 

specialitate şi 
activităţilor 
metodice pe 

http://www.aede.eu/
http://www.llp-ro.ro/
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 activităţilor 
metodice pe 
specialităţi 

de amenajare 
cabinet 
istorie 

specialităţi 

Consilierea cadrelor didactice 
în iniţierea, implementarea, 

evaluarea proiectelor pentru 
amenjarea laboratoarelor, 

cabinetelor şi sălilor 
specializate 

 

Cadre didactice Periodic Număr cadre didactice 
consiliate 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Metodişti 
Programe 
Europene 

 

Unităţile 
şcolare 

Procese verbale 

Monitorizarea realizării 
proiectelor pentru 

amenajarea laboratoarelor, 
cabinetelor şi a sălilor 

specializate de către unităţile 
de învăţământ 

 

Cadre didactice 
Directori 

unităţi şcolare 

Periodic Nr. de rapoarte de 
monitorizare 

Nr. de chestionare 
aplicate beneficiarilor 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 

Comunităţile 
locale, ONG-

uri 

Vizite în şcoli 

Asigurarea funcţionalităţii 
laboratoarelor, cabinetelor şi 
a sălilor specializate în cadrul 

unităţilor de învăţământ 

Cadre didactice 
Directori 

unităţi şcolare 

Periodic Numărul de cabinete, 
laboratorare, Săli 

specializate şi  
funcţionale 

 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
 

Comunităţile 
locale, ONG-

uri 

Derularea de 
activităţi 

metodice în 
cabinetele 
funcţionale 
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Obiectivul specific 5). Implementarea eficientă şi îndeplinirea indicatorilor de proiect pentru programele strategice şi de grant cu finanţare 

                                    din fonduri structurale europene nerambursabile, derulate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov. 

Amenajarea Departamentului 
de Proiecte Europene din 

cadrul IŞJ Ilfov 
 

Echipele de 
achiziţii pe 

proiecte 

Octombrie 
2012 

Departament amenajat Inspector 
Programe 
Europene 

 

Comunităţile 
locale, ONG-

uri 

Vizită  
în departament 

Preluarea gestiunii pentru 
proiectele strategice şi de 

grant POSDRU, aflate în 
implementare în cadrul IŞJ 

Ilfov 
 

Echipele de 
proiecte 

 
 

Septembrie 
2012 

Prezenaţ gestiunii 
tuturor proiectelor în 

portofoliul inpectorului 
de programe 

 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Chelu 

Camelia 

 Procese verbale 
de predare-

primire 

Realizarea auditului de 
proiect pentru toate 

proiectele POSDRU aflate în 
implementare la nivelul ISJ 

lfov 
 

Echipele de 
proiecte 

 
 

Octombrie 
2012 

Raport de audit pentru 
toate proiectele aflate în 

implementare 

Auditor 
Maria Florina 

 
Inspector 
Programe 
Europene 

 
Chelu 

Camelia 
 

Echipele de 
proiecte 

 

Partenerii de 
proiecte 

Concluziile 
raportului de 
audit intern 

Reorganizarea managerială la 
nivelul echipelor de proiect 

 

Echipele de 
proiecte 

 

Octombrie 
2012 

Notificări OIPOSDRU 
Decizii interne pentru 

noile echipe 

Inspector 
Programe 
Europene 

Partenerii de 
proiecte 

Documenetele  
de proiect 
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Chelu 

Camelia 
Echipele de 

proiecte 
 

Depunerea cererilor de 
rambursare restante 

 

Echipele de 
proiecte 

 
 

La termene 
Conform 

contracte de 
finanţare 

Graficul cererilor de 
rambursare actualizat şi 

respectat 
 
 

Inspector 
Programe 
Europene 

 
Chelu 

Camelia 
 

Echipele de 
proiecte 

 

Partenerii de 
proiecte 

Documenetele  
de proiect 

Îndeplinirea graficului Gantt 
şi atingerea indicatorilor de 

proiect pentru toate 
proiectele POSDRU aflate în 

implementare 

Echipele de 
proiecte 

 
 

La termene 
 

Conform 
contracte de 

finanţare 

Grafic Gantt actualizat Inspector 
Programe 
Europene 

 
Chelu 

Camelia 
 

Echipele de 
proiecte 

 

Partenerii de 
proiecte 

Documenetele  
de proiect 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   666   

 Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru unitățile de învățământ particular prin practicarea unui management 

educațional bazat pe principiile asigurării calităţii în educaţie. 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   
   

 Constituirea bazei de date a învăţământului particular / alternativelor educaţionale din judeţul Ilfov 

 Asigurarea condiţiilor de transmitere, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar particular din judeţul Ilfov, a informaţiilor privind 

legislaţia şi reglementările M.E.C.T.S. şi monitorizarea aplicării lor 

 Consilierea încadrării unităţilor şcolare particulare cu personal didactic titular. 

 Creşterea calităţii resursei umane prin participarea la activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate precum şi la activităţi de 

formare continuă şi abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul particular prin programe iniţiate de M.E.C.T.S., I.S. J. şi C.C.D. 

 Dezvoltarea competenţelor manageriale 

 Monitorizarea asigurării calităţii procesului de învăţământ în unităţile de învăţământ particular prin evaluarea  ofertei programelor de 

educaţie ale acestora,  care să satisfacă atât aşteptările beneficiarilor cât şi standardele de performanţă 

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă:::   

 
 Existenţa, structura şi conţinutul corespunzător al bazei de date actualizate privind învăţământul particular din judeţ 
 Existenţa, structura, conţinutul şi calitatea documentelor manageriale şi ale instrumentelor de evaluare internă în toate unităţile de 

învăţământ particular 
 Scăderea cu 30% a fluctuaţiei mobilităţii personalului didactic în unităţile de învăţământ particular 
 Număr crescut de  participanţi la activităţile propuse de inspectoratul şcolar 
 Îmbunătăţirea sistemului de gestionare şi diseminare a informaţiei utile şi la timp în toate unităţile de învăţământ particular 
 Număr crescut al activităţilor de formare specifică 
 Oferta educaţională adaptată solicitărilor beneficiarilor primari şi secundari 
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 Nr. unităţi consiliate 
 Respectarea termenelor 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii   

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   
şşşiii    eeevvvaaallluuuaaarrreee   

A. DOMENIUL CAPACITATE 
INSTITUŢIONALĂ 

Elaborarea Planului managerial 
pentru învăţământul particular  

în anul şcolar 2012 - 2013 
 
 
 
 
 

Monitorizarea  elaborării 
documentelor proiective în 

toate unităţile de învăţământ 
particular 

 
 

Reactualizarea bazei de date 
dedicate învăţământului 

particular la nivelul  ISJ Ilfov 
 
 

Cunoaşterea şi aplicarea corectă 
a prevederi legislative  

referitoare la învăţământul 
preuniversitar particular 

 
 
 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
particular 

 
 
 
 

Directori 
secretare 

 
 
 
 
 

Unităţile de 
învăţământ 
particular 

 
Directorii 
Personalul 
didactic şi 

 
 
 
 

1 10 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 
2012 

 
 
 
 

Octombrie 
2012 

 
 
 

Permanent 
 

 
 
 

Fundamentarea Planului 
managerial pe baza 

contextului legislativ în 
vigoare, precum şi al celui 
socio-economic şi cultural 

specific judeţului Ilfov 
 
 
 

Existenţa, structura şi 
conţinutul corespunzător al 

documentelor proiective 
 
 
 

Existenţa, structura şi 
conţinutul corespunzător al 

bazei de date 
 
 

Conţinutul corespunzător al 
deciziilor, al documentelor 

 
 
 

Inspector 
pentru  

învăţământ 
particular, 

prof. 
Constantin 

Simion 
 
 

Constantin 
Simion 

Managerii 
 
 
 
 

Constantin 
Simion 

 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

 
 
 

Serviciile 
Informatizar

e, Reţea 
şcolară, 

Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 
particular 

 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 

Serviciile 
Informatizar

e, Reţea 
şcolară 

 
 

 
 
 

Planul 
managerial 
este un plan 
de acţiune ce 
are caracter 
lucrativ, de 

monitorizare 
şi evaluare a 

acţiunilor 
propuse 

 
Inspecţii de 
specialitate 

 
 
 
 

Monitorizarea 
curentă a 

funcţionalităţi
i acesteia 
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Verificarea existenţei şi 

funcţionalităţii organigramei 
unităţii de învăţământ 

particular 
 
 
 

Monitorizarea capacităţii 
unităţilor de învăţământ 

particular de a asigura condiţii 
adecvate realizării unui demers 

didactic optim 
 

Controlul modului în care se 
gestionează de către directorii  

unităţilor de învăţământ 
particular  aspectele 

administrative ale elaborårii, 
implementårii şi evaluårii 

curriculum-ului formal,  
informal, CDS 

 
 

Optimizarea comunicării 
instituţionale între ISJ – 

directori, secretare – cadre 
didactice din unităţile de 
învăţământ particular în 

vederea rezolvării cu 

didactic 
auxiliar 

 
Directori 

 
 
 
 

Managerii 
Directorii 
educativi 

 
 
 

Manageri 
Directori 

 
 
 
 
 
 
 

Directori 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Octombrie 
2012 

 
 
 
 

Octombrie 
noiembrie 

2012 
 
 
 
 

februarie 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 

proiective şi al R. intern 
 
 

Existenţa organigramei, cu 
linii clare de decizie, 

comunicare şi raportare 
 
 
 

Calitatea spaţiilor şcolare, a 
logisticii, a activităţii 

administrative 
 
 
 

Existenţa,   structura şi 
conţinutul documentelor 
proiective curriculare şi  

conţinutul instrumentelor 
de evaluare internă 

 
 
 
 

Funcţionarea eficientă a 
siatemului de comunicare 

instituţională 
 
 
 

C. Simion 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 

Insp. şcolari 
de 

specialitate 
Consilierul 

juridic 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 

Serviciul 
Informa- 
tizare şi 

Reţea şcolară 
 
 
 
 
 

Serviciul 
Informa- 
tizare şi 

 
Control  
tematic 

 
 
 
 

Control  
tematic 

 
 
 
 
 
 

Control  
tematic 

 
 
 
 

Monitorizarea 
respectării de 

către 
conducerile 
unit. şc. şi de 

către c.d. a 
termenelor 
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promptitudine şi 
profesionalism a problemelor 

de etapă 
 
 

Achiziţionarea documentelor 
scolare si a actelor de 

studii în conformitate cu 
normativele în vigoare, cu 

numărul prognozat al elevilor, 
cu nivelul de scolarizare, cu 
profilul si cu specializările/ 

calificările profesionale 
existente în oferta educaţională. 

 
 

B. DOMENIUL EFICACITATE 
EDUCAŢIONALĂ 

 
Promovarea ofertei 

educaţionale către toti actualii 
si 

potentialii beneficiari folosind 
mijloace clasice si/sau 

electronice 
 

Adecvarea ofertei educaţionale 
la diagnoza contextului socio –

economic şi cultural în care 
funcţionează scoala, la proiectul 

 
 

Directori 
Secretare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directori 
 
 
 
 
 

Directori 
Beneficiarii 
primari şi 

secundari ai 
educaţiei 

 
 
 
 

Directori 

 
 
 
 

permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martie - mai 
2013 

 
 
 
 
 

Martie - mai 
2013 

 
 
 
 

 
 
 

Respectarea prevederilor 
legale privind întocmirea şi 
eliberarea actelor de studii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existenţa şi conţinutul 
ofertei educaţionale, 

modalităţi de promovare a 
acesteia 

 
 
 
 

Oferta şcolii este acoperită 
de realitatea din unitate 
Numărul beneficiarilor 

primari înscrişi 
 

 
 
 

Constantin 
Simion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 

Reţea şcolară 
 
 
 
 
 

Udrescu 
Victor 
Petre 

Magdalena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 

 
Promptitudin
ea răspunderii 

la solicitări 
 
 
 
 
 
 

Control  
tematic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecţii  de 
specialitate 
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de dezvoltare, la planul 
operaţional, pentru primul an 

de funcţionare, la dotarea 
existentă şi la personalul 

prognozat. 
 

Utilizarea curriculumului 
naţional 

aprobat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului pentru 

fiecare nivel de scolarizare, 
profil si specializare / calificare 

profesională din oferta scolii. 
 
 
 

Realizarea activităţilor de 
evaluare pe baza 

standardelor naţionale în 
vigoare. 

 
Evaluarea rezultatelor la 

activităţile extracurriculare 
(extra-clasă si extra-şcolare) 

 
 

C. DOMENIUL MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII 

 
Realizarea procedurilor si 

educativi 
 
 
 
 
 
 

Directori 
educativi 

c. didactice 
 

Beneficiarii 
primari şi 
secundari 

 
 
 
 
 

Directori 
educativi 

 
 
 

Directori 
educativi 

 
 
 
 

 
 

Octombrie 
2012 - mai 

2013 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2012 -mai 

2013 
 

Decembrie 
2012 

Mai 2013 
 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2012 

Mai 2013 
 
 
 

 
 
 

Respectarea notelor de 
fundamentare, a 
metodologiilor, 

instrucţiunilor, notelor 
metodice privind 

aplicarea curriculum-ului 
naţional. 

 
 

Existenţa documentelor de 
evaluare 

 
 

Nivelul de satisfacţie la 
beneficiarilor 

 
 
 
 
 
 
 

Existenţa si aplicarea 
procedurilor de 

autoevaluare 
instituţională 

 

 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

C. Simion 
 
 
 
 
 
 

Insp. şc. gen. 
adjunct 

 
 

Simion 
Constantin 

 
 
 
 
 
 
 

Simion 
Constantin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 
 
 
 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 
 

Iordache 
Titel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dumitru 
Rada 

 
 
 
 

Inspecţii  de 
specialitate 

 
 
 
 
 
 
 

Control 
tematic 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecţii  de 
specialitate 

 
 

Control 
tematic 
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utilizarea instrumentelor de 
autoevaluare instituţională care 

respectă prevederile legale 
 
 

Funcţionarea procedurilor 
interne de asigurare a 

calităţii (de proiectare, de 
monitorizare, de evaluare, 

de revizuire) 
 

Dezvoltarea profesională a 
Personalului 

 
 
 
 
 
 

Optimizarea procedurilor de 
evaluare a învăţării prin 

revizuirea 
ofertei educaţionale si a 

proiectului de dezvoltare 

Directori 
educativi 

Cadre 
didactice 

 
 
 

Directori 
educativi 

Cadre 
didactice 

Decembrie 
2012 

Mai 2013 
 
 
 

Februarie – 
aprilie  2013 

 
 
 
 
 
 

Februarie – 
aprilie  2013 

 
 

 
 

Existenţa şi aplicarea 
procedurilor interne de 

asigurare a calităţii 
 
 
 

Existenţa strategiei de 
dezvoltare managerială şi 
de dezvoltare profesională 

pentru personalul de 
conducere, respectiv pentru 

personalul didactic, 
didactic auxiliar 

 
Existenţa şi aplicarea unor 

proceduri interne de 
verificare a punctelor tari si 

a celor slabe, a 
oportunităţilor si a 

ameninţărilor 
 

Simion 
Constantin 

 
 
 
 

Simion 
Constantin 

 
 
 
 
 
 

Simion 
Constantin 

 

 
 
 
 
 

Ştefănescu 
Narcisa 

 
 
 
 

Udrescu 
Victor 

 
 
 
 
 
 

Inspectori 
şcolari de 

specialitate 
 

 
 
 
 
 
 

Control 
tematic 

 
 
 
 

Control 
tematic 

 
 
 
 

Control 
tematic 
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CCC...   DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL   „„„MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL   CCCAAALLLIIITTTĂĂĂȚȚȚIIIIII””” 

 

 

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   777   

 Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, monitorizarea unităţilor şcolare cu privire la valorizarea 

resurselor umane, utilizarea  corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea creşterii calităţii actului 

educaţional 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvv   ssspppeeeccciiifffiiiccc:::    
   

1). Monitorizarea unităţilor şcolare în ceea ce priveşte folosirea corectă a resurselor umane/încadrare corectă şi atragerea cadrelor didactice calificate 

IIInnndddiiicccaaatttooorrr   dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::       
 Asigurarea normelor didactice prin acoperirea acestora cu cadre didactice calificate – 90% 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii   

   pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnn   
sssaaabbbiiilll   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

-Respectarea reglementărilor 
in vigoare și implicarea 

directorilor in organizarea si 
desfășurarea concursurilor de 

ocupare a posturilor din 
invățământul preuniversitar 

 
 

Îndrumarea şi consilierea 

 
Cadre 

didactice 
calificate și 
necalificate 

 
 
 

Personal 

 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Permanent 

 
 

Gradul de respectare a 
reglementărilor 

 
 
 
 
 

 
I.Ş.G. prof. 

Cornaciu Ion 
I.Ş.G.A. prof. 

Barbu 
Daniela 

Inspector 
MRU 

 

 
Directori 

unități 
școlare 

 
 
 
 
 

 
Ocupare 
posturilor 
rămase vacante 
prin concurs, 
testare,cumul,pla
ta cu ora 
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directorilor de unităţi de 
învăţământ preuniversitar cu 

privire la implementarea 
metodologiilor subsecvente 
Legii 1/2011, a dispoziţiilor 

şi recomandărilor 
M.E.C.T.S. 

 
 

-Monitorizarea modului în 
care 

sunt implementate 
metodologiile subsecvente 

Legii 1/2011, a 
instrucţiunilor, 

dispoziţiilor recomandărilor 
M.E.C.T.S. 

 
 
 
 

-Prognozarea evoluţiei 
încadrărilor cu personal 
didactic pe discipline de 

învăţământ prin corelarea 
acesteia cu recensământul 

populaţiei şcolare. 
 
 
 

didactic și 
nedidactic 

 
 
 
 
 
 

Personal 
didactic și 
nedidactic 

 
 
 
 
 
 

Personal 
didactic 

 
 
 

 
Personal 
didactic 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
graficului de 
monitorizare 

 
 

 
martie 2013 

 
 
 
 
 
 

Conform 
calenda 

rului 
mobilită 

ţilor 

 
Gradul de respectare a 

reglementărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gradul de respectare a 

reglementărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existenta analizei 
diagnostice si prognostica 

privind dinamica 
populației scolare 

 
 
 

 
I.Ş.G. prof. 

Cornaciu Ion 
I.Ş.G.A. prof. 

Barbu 
Daniela 

Inspector 
MRU 

 
 

 
I.Ş.G. prof. 

Cornaciu Ion 
I.Ş.G.A. prof. 

Barbu 
Daniela 

Inspector 
MRU 

Inspectori 
şcolari 

 
 

I.Ş.G. prof. 
Cornaciu Ion 
I.Ş.G.A. prof. 

Barbu 
Daniela 

Inspector 
MRU 

 

Directori 
unități 
școlare 

 
 
 
 
 
 

Directori 
unități 
școlare 

 
 
 
 
 
 
 

Directori 
unități 
școlare 

 
 
 
 
 
 

Directori 
unități 

 
Inspecţii 
tematice 
Număr de 
informări 
 
 
 
 
 
 

Inspecţii 
tematice 

Număr de 
informări 

 
 
 
 
 
 
 

Diagnoza 
sistemului 
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-Comunicarea ritmică a 
informaţiilor legate de 

etapele mişcării de personal 
şi a cerinţelor acestor etape 

conform metodologiei de 
mișcare a personalului 

didactic 

 
 
 

Gradul de respectare a 
metodologiei de mișcare a 

personalului didactic 

 
I.Ş.G. prof. 

Cornaciu Ion 
I.Ş.G.A. prof. 

Barbu 
Daniela 

Inspector 
MRU 

școlare  
 

Optimizarea 
procesului 

prin 
respectarea 
termenelor 

 

 
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::      
 
2).     Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare care să conducă la realizarea obiectivelor 
          strategice de dezvoltare a sistemului de formare continuă a personalului didactic. 
3).     Monitorizarea unităţilor şcolare în ceea ce priveşte folosirea corectă a resurselor umane/încadrarea corectă şi atragerea 
           cadrelor didactice calificate. 
4).     Atingerea standardelor profesionale prin formare continuă a personalului din inspectorat şi a celui din unităţile de 
           învăţământ. 
5).     Dezvoltarea activităţii de mentorat la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ,în vederea optimizării competenţelor 
           cadrelor didactice. 
6).     Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor materiale şi financiare şi transparenţa procedeelor bugetare  

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnțțțăăă :::    

   
- Numărul crescut al participanților la programe de formare; 
-Număr credite credite profesionale transparente acumulate/cursant; 
-Statistici participare la grade didactice și programe de formare; 
-Atingerea standardelor;  
-Promptitudine; 
-Asigurarea normelor didactice cu cadre didactice calificate (95%) 
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii    
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   

ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   
ţţţiiinnntttăăă   

OOOrrriiizzzooonnnttt   
dddeee   tttiiimmmppp   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   
eeevvvaaallluuuaaarrreee///iiimmmpppaaacccttt   

ssscccooonnntttaaattt   

RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiilll   PPPaaarrrttteeennneeerrriii   MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii   

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

Asigurarea condiţiilor 
de transmitere în toate 
unităţile de învăţământ 

a informaţiilor 
privind legislaţia şi 

reglementările 
M.E.C.T.S. 

Directorii 
unităţilor 
de învăţă 

mânt 

 
Pe tot 

parcursul 
anului 
şcolar 

 
Existenţa 

legislaţiei şi a 
reglementări lor 

M.E.C.T.S. 

Inspector şcolar general 
adjunct 

Inspectorul pt 
dezvoltarea resursei 

umane 

 
Directorii 

unităţilor de 
învăţământ 

 
Inspecţii 
tematice 

Reactualizarea secţiunii 
dedicate perfecţionării/ 

formării continue a 
paginii web a I.S.J.Ilfov 

Cadrele 
didactice 
din judeţ 

 
01.10.2012 

Existenţa paginii 
web 

Inspector pt. 
dezvoltarea 

resursei umane 
 

Inspectorii 
şcolari de 

specialitate 

 
Verificarea 

secţiunii 
respective 

Organizarea 
Consfătuirilor cadrelor 

didactice pentru 
informarea acestora în 

scopul aplicării 
legislaţiei în 

vigoare,pentru 
cunoaşterea 

documentelor 
manageriale la nivelul 
comisiilor/catedrelor 

metodice 

Cadrele 
didactice 
din judeţ 

 
Conform 

calendarului 

 
Numărul de cadre 

didactice 
participante 

Inspectorii 
şcolari de specialitate 

C.C.D. 
cadrele 

didactice 

Analiza 
proceselor 

verbale 

Selectarea,organizarea 
şi formarea corpului de 

   
Profesorii 

 
 

Număr de 
metodişti 

Inspector şcolar general 
adjunct 

 
C.C.D. 

Analiza 
dosarelor 
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metodişti ai 
inspectoratului 

şcolar,în colaborare cu 
inspectorii de 

specialitate 

metodişti 01.10.2012 selectaţi Inspectorii şcolari de 
specialitate 

directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

candidaţilor 

Întocmirea,actualizarea 
şi gestionarea 
procedurilor 

activităţilor desfăşurate 
la nivelul 

compartimentului 

Cadrele 
didactice 

 
 

01.10.2012 

Numărul de 
proceduri 

Inspectorul 
pt.dezvoltarea 

resursei umane 

Inspectorul 
şcolar pt. 

management 

Analiza 
procedurilor 

existente 

Proiectarea activităţii 
de perfecţionare 

periodică o data la cinci 
ani a cadrelor didactice 

Cadrele 
didactice 

Sem.I-II Numărul cadrelor 
didactice 

planificate 

Inspector şcolar general 
adjunct,CCD,inspector 
dezvoltarea resursei 

umane 

Centrele de 
perfecţionare 

Inspectorii 
de 

specialitate 

Inspecţii 
tematice şi de 

specialitate 

Proiectarea 
portofoliului 
profesorului 

responsabil cu 
formarea continuă de la 
nivelul unităţii şcolare 

şi a profesorului 
metodist in specialitate 

 

Profesorii 
responsa 

bili cu 
formarea 
continuă 

profesorii 
metodişti 

   
   

15.10.2012 

   Inspector dezvoltarea 
resursei umane 
Inspectorii de 

specialitate 

Directorii 
unităţilor de 
învăţămînt 

Metodist CCD 

Inspecţii 
tematice şi de 

specialitate 

Monitorizarea 
calendarului 

inspecţiilor pentru 
acordarea gradelor 

Cadrele 
didactice 
înscrise la 

gradele 

Conform 
graficului 

 Inspector dezvoltarea 
resursei umane 

Inspectorii 
de 

specialitate 
Profesorii 

Verificarea,prin 
sondaj,a 

modului de 
desfăşurare a 
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didactice şi a modului 
de desfăşurare a 

acestora 

didactice metodişti inspecţiilor 
speciale 

Asigurarea cunoaşterii 
etapelor evoluţiei în 

cariera 
didactică:definitivat, 

grad II, grad I, doctorat, 
perfecţionare periodică 
obligatorie, evoluţie în 
ierarhie, recunoaşterea 

gradelor didactice 

Cadrele 
didactice 

   
   

   

Sem.Işi II 

   Inspector dezvoltarea 
resursei umane 

Directori 

Inspectorii 
de 

specialitate 

   
   

Inspecţii 
tematice 

Stimularea şi 
consilierea cadrelor 
didactice pentru a 

participa la programe 
de reconversie 

profesională 
(IDD,cursuri 

postuniversitare,etc) 

Cadrele 
didactice 
interesate 

Sem.I şi II 
conform 
ofertei 

Număr de cadre 
didactice 

participante 

Inspector dezvoltarea 
resursei umane 

Inspectori de 
specialitate 

Directori 

Universităţi 
Centre de 

perfecţionare 

   
   

Inspecţii 
tematice 

Monitorizarea 
participării cadrelor 

didactice la examenele 
de acordare a gradelor 

didactice 

Cadrele 
didactice 
înscrise la 

gradele 
didactice 

Conform 
graficului 

Număr de cadre 
didactice 

paricipante 
Număr de cadre 

didactice 
promovate 

Inspector dezvoltarea 
resursei umane 

Inspectori de 
specialitate 

Directori 

Universităţi 
Centre de 

perfecţionare 

Procent cadre 
didactice 
admise 

Realizarea şi 
actualizarea bazei de 

date cuprinzînd 

Profesorii 
debutanţi 
şi stagiari 

 
 

01.11.2012 

-
existenţa,structura 

şi conţinutul 

Insp.Şc.General 
Adjunct,Barbu 

Daniela,insp.pt.mentorat 

C.C.D. 
Unităţile de 
învăţământ 

 
 

Rapoarte 
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profesorii-mentori din 
unităţile de învăţământ 

corespunzător al 
bazei de date 

Stancu Caterina 

Organizarea şi 
monitorizarea 

activităţii corpului 
profesorilor mentori 

Profesorii 
mentori 

An şcolar 
2012-2013 

Numărul cadrelor 
didactice 

debutante şi 
stagiare cuprinse 
în programe de 

mentorat 

Insp.Şc.General Adjunct 
Barbu Daniela,insp. pt. 

mentorat Stancu 
Caterina 

C.C.D. 
Unităţile de 
învăţământ 

 
Inspecţii 

tematice şi de 
specialitate 

Constituirea unei reţele 
permanente de unităţi 
învăţământ în vederea 

pregătirii practice a 
cadrelor didactice cu 
sprijinul profesorilor 

mentori de specialitate 

Profesorii 
debutanţi 
şi stagiari 

Semestrul I Numărul unităţilor 
de învăţământ 

selectate 

Insp.Şc.General adjunct         
Barbu Daniela, 

insp.pt.mentorat 
Stancu Caterina 

CCD 
Unităţile de 
Învăţământ 

selectate 

Inspecţii 
tematice şi de 

specialitate 

Realizarea unui centru 
de informare şi 

documentare privind 
activitatea de profesor 
mentor în cadrul CCD 

Profesorii 
mentori 

 
 

15.01 2012 

 
Conţinutul 

corespunzător al 
centrului de infor- 

mare şi 
documentare 

Director CCD 
Insp.pt mentorat 
Stancu Caterina 

 
CCD 

 
Inspecţii 
tematice 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   888   

 Implementarea  strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului 

structurat pe competenţe şi standarde pentru examenele naţionale din 2013. 

   
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   

1. Asistarea şi monitorizarea resursei umane în vederea aplicării instrumentelor de evaluare standardizată, cu scop de orientare pentru 

optimizarea învăţării, pentru cunoaşterea nivelului real de cunoştinţe / compeţenţe al elevilor şi în vederea măsurării progresului şcolar 

precum şi în relaţionarea cu părinţii pentru comunicarea rezultatelor testărilor  

2. Consilierea a cadrelor didactice în sfera pregătirii elevilor pentru performanţe şcolare la evaluări şi examene naţionale; monitorizarea 

activităţilor de învăţare permanentă de evaluare a învăţării centrate pe sprijinirea elevilor în atingerea performanţei la evaluările naţionale. 

3. Realizarea unor activităţi specifice de pregătire a elevilor la disciplinele la care susţin examene; monitorizarea activităţilor de învăţare 

permanentă centrate pe sprijinirea elevilor în atingerea performanţei la evaluările naţionale 

4. Diseminarea rezultatelor obţinute la examenele naţionale 

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::    
   

 Realizarea unui procent de promovare  la evaluarea elevilor clasei a VIII-a de cel puțin 75%; 

 Obținerea unui procent de 40 – 45% la examenul de Bacalaureat; 

 Existenţa unui raport asupra calităţii, modului de desfăşurare şi rezultatelor testării iniţiale a elevilor; 

 Existenţa unei baze de date complete şi complexe, care să conţină subiectele date la examenele naționale, concursurile și olimpiadele 

şcolare;  
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AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       

pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   
   

PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   
   

OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   
tttiiimmmppp   

   

IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   
iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   

RRReeessspppooonnn   
sssaaabbbiiilll   

   

PPPaaarrrttteeennneeerrriii         
MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   

mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    
eeevvvaaallluuuaaarrreee   

1.1.Organizarea şi 
desfăşurarea evaluărilor 
iniţiale ca reper pentru 

adaptarea procesului de 
învăţare la particularităţile 

beneficiarului direct 
 

1.2.Asistarea şi monitorizarea 
unităţilor şcolare/ resursei 
umane în vederea aplicării 
instrumentelor de evaluare 

standardizată, cu scop de 
orientare (elaborarea  unei  

analize comparative  a  
rezultatelor evaluării iniţiale, 

de parcurs şi finale) 
 

1.3. Crearea, etapizată, a 
băncii de instrumente de 
evaluare, unică la nivelul 

judeţului, prin centralizarea, 
de la fiecare unitate de 

învăţământ a testelor de 
evaluare iniţială, a testelor 
sumative, a subiectelor la 

lucrările scrise semestriale 
 

Elevii 
 
 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

Elevii 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie  
2012 

 
 
 
 
 

Periodic 
(decembrie, 
aprilie, iulie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 

Sporirea calităţii actului 
educaţional 

 
 
 
 
 

Creşterea ratei de progres 
şcolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca de date județeană 
funcțională 

Creșterea calității actului de 
evaluare 

 
 
 

Formarea și dezvoltarea 
profesională 

Conducerea 
IŞJ,  

Curriculum 
şi inspecţie 

şcolară, 
directori 

 
Inspectorii 

de 
specialitate, 

directorii 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate, 
directorii, 

responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Procese verbale 
de la consfătuirile 

județene 
*teste de evaluare 

*date statistice 
*raport de analiză 

 
 

*Rapoartede 
analiză 

*Rapoarte de 
inspecție de 
specialitate 

 
 
 
 
 

*existența bazei 
de date în școli 

 
 
 
 
 

*planificările 
activității 
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2.1. Elaborarea tematicii 
cercurilor pedagogice pe 

discipline de studiu, vizând 
organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi metodice 
pentru dezbaterea şi 

înţelegerea metodologiilor de 
desfăşurare a examenelor 

naţionale 
 

2.2.Monitorizarea parcurgerii 
adaptate a programei şi a 

evaluării obiective a elevilor 
 

2.3.Conceperea unor activităţi 
de formare și dezvoltare  care 

să conducă la însușirea și 
consolidarea unor metode 

eficiente de evaluare 
 

 
2.4. Monitorizarea aplicării 

planurilor remediale 
individuale în vederea 
adaptării procesului de 

învăţare la particularităţile 
educabilului (învăţământ 

centrat pe elev) 
 
 

 
Cadrele 

didactice 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

Elevii 
 
 

Cadrele 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octombrie 

2012 
Ianuarie 

2013 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Creșterea calității actului de 
evaluare 

 
 
 
 
 
 

Aplicarea consecventă a 
standardelor 

 
 
 

Rezultatele evaluărilor 
curente/sumative 

Rata progresului şcolar 
 
 
 
 
 

remedierea deficienţelor,  
asigurarea 

progresului şcolar, 
stimularea performanţei 

şcolare 
 
 
 
 

 
Inspectorii 

de 
specialitate, 
profesorii 
metodiști, 

responsabilii 
cercurilor 
metodice 

 
Inspectorii 

de 
specialitate, 

directorii 
 

Inspectorii 
de 

specialitate 
Inspectorul 

școlar cu 
formarea 
continuă 

 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCD 
Alte 

instituții 
acreditate 
partenere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metodice la 
nivelul comisiilor 

din școli 
*tematica 
cercurilor 

metodice pe 
discipline 

 
*procese-verbale 

*rapoarte de 
inspecție, fișe de 

asistență 
 

*procese-verbale 
*rapoarte de 

activitate 
*Activități de 

perfecționare și 
cursuri de 
formare 

*Activități de 
mentorat 

 
*rapoarte de 

inspecție, fișe de 
asistență 

*planurile 
remediale 

individuale 
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3.1. Monitorizarea 
programelor din şcoli prin 
care se asigură adecvarea 
formelor/conţinuturilor 

evaluării la curriculum şi la 
programele pentru evaluările 

naţionale. 
 
 

3.2. Coordonarea unor acţiuni 
la nivel judeţean de evaluare 

stadială a formării de 
competenţe-cheie şi a celor 

profesionale la toate nivelurile 
de şcolaritate (organizarea 

simulărilor pentru examenele 
naţionale – Evaluarea 

Naţională pentru elevii 
claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și 

a VIII-a, examenul de 
Bacalaureat 2013). 

 
4.1. Gestionarea corectă, la 

nivelul judeţului Ilfov, a 
evaluărilor naţionale 2013 
(clasa a VIII, Bacalaureat şi 
examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 
de absolvire a învăţământului 
postliceal) prin diseminarea la 

Elevi, cadre 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elevii, cadrele 
didactice, 
părinții 

 
 
 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprilie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 

Conform 
calendarului 

MECTS 
 
 

 
 

Îmbunătățirea rezultatelor 
școlare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatele examenelor 
naţionale 

 
 
 
 
 
 
 

Derularea examenelor 
 
 
 
 
 
 
 

directorii 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate, 
directorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectorii 
de 

specialitate, 
directorii 

 
 
 
 
 
 

Comisiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate 
unitățile de 
învățământ 
gimnazial și 

liceal 
 
 
 
 

Toate 
unitățile de 
învățământ 
gimnazial și 

liceal 
 
 
 
 
 

 
 

*programe de 
pregătire în școli 

*rapoarte de 
inspecție 
tematică 

 
 
 
 
 

*analiza 
rezultatelor, 

situaţii statistice, 
rapoarte 

*rapoarte de 
inspecție 

 
 
 
 
 

*analiza 
rezultatelor, 

situaţii statistice, 
rapoarte 

*rapoarte de 
inspecție 
tematică 
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nivelul unităţilor de 
învăţământ/ a centrelor de 

examen/ a centrelor de 
evaluare desemnate a 

informaţiilor specifice şi 
aplicarea riguroasă a 

procedurilor şi a 
metodologiilor 

examenlor naţionale în 
vigoare. 

 
4.2.  Diseminarea rezultatelor 

obţinute la examenele 
naţionale la nivel local și 

județean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii, cadrele 
didactice, 
părinții, 

comunitatea 
locală 

 
 
 
 
 
 
 

Conform 
calendarului 

MECTS 

 
 
 
 
 
 

Îmbunătățirea imaginii 
învățământului ilfovean 

județene, 
comisiile din 
centrele de 

examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parteneri 
media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAEI 
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OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVV   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   999   

 Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în accepţiunea sa tradiţională cât şi în sensul de alfabetizare funcţională 

 

   

OOObbbiiieeeccctttiiivvveee   ssspppeeeccciiifffiiiccceee:::   
   

  Identificarea la nivelul unităților de învățământ a cazurilor de analfabetism funcțional 

  Intervenția imediată și unitară, în cadrul unităților de învățământ, pentru ameliorarea performanțelor elevilor în domeniul lecturii 

 Creșterea gradului de implicare a ISJ Ilfov în monitorizarea și consilierea unităților de învățământ cu privire la planurile de acțiune ce  

vizează măsuri de susținere pentru îmbunătățirea competențelor de lectură și alfabetizare funcțională 

 
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii    dddeee   pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnţţţăăă :::    

   
 Existența documentelor de proiectare specifice orei de lectură și orelor de limba și literatura română 

 Existența documentelor de proiectare specifice fiecărei discipline de studiu 

 Existența planurilor de activități extracurriculare/extrașcolare 

 Existența proiectelor personale 

 Existența softurilor educaționale și a instrumentelor didactice elaborate în cadrul proiectelor ”Împreună cu copiii pentru un debut școlar de 

calitate”, ”Competențe cheie prin jocuri virtuale la grădiniță-resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la 

preșcolari” 

AAAccctttiiivvviiitttăăăţţţiii///aaacccţţţiiiuuunnniii       
pppeeennntttrrruuu   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   ooobbbiiieeeccctttiiivvvuuullluuuiii   

   
PPPooopppuuulllaaaţţţiiieee   ţţţiiinnntttăăă   

   
OOOrrriiizzzooonnnttt   dddeee   

tttiiimmmppp   

   
IIInnndddiiicccaaatttooorrriii   dddeee   eeevvvaaallluuuaaarrreee   ///   

iiimmmpppaaacccttt   ssscccooonnntttaaattt   

   
RRReeessspppooonnn   

sssaaabbbiiilll   

   
PPPaaarrrttteeennneeerrriii   

MMMooodddaaallliiitttăăăţţţiii    dddeee   
mmmooonnniiitttooorrriiizzzaaarrreee   şşşiii    

eeevvvaaallluuuaaarrreee   

   Fișe de lectură/portofoliul Inspectori Directori Inspecții de 
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Alocarea distinctă, în orarul 
claselor I-IV a orei de lectură 

 
Elevii claselor 

I-IV 
 
 

An școlar 
2012-2013 

 
 

elevului 
 

Dezvoltarea interesului 
pentru lectură 

școlari 
învățământ 

primar 

unități de 
învățământ 
Responsa 

bili comisii 
metodice 

specialitate 
Inspecții grade 

didactice 
Inspecții 
generale  

Instituirea momentului 
ortografic la orele de limba şi 

literatura română, pentru 
elevii din învăţământul 

gimnazial și liceal 
 

Elevii de 
gimnaziu şi 

liceu 

An școlar 
2012-2013 

Portofoliul elevului 
Caietele elevilor 

Schițe de lecție/schițe 
secvențe lecție 

 
Dezvoltarea competențelor 

de 
lectură/alfabetizare/scriere 

funcțională 

Inspector 
școlar de 

specialitate 
limba 

română 

Directori 
unități de 

învățământ 
Responsa 

bili comisii 
metodice 

Inspecții de 
specialitate 

Inspecții grade 
didactice 
Inspecții 
generale  

Alocarea secvențelor de 

lectură, la fiecare disciplină de 

studiu, în diverse situații de 

învățare: (citirea tabelelor, a 

graficelor, a schemelor, a 

problemelor, a hărților  etc.) 

 

Toti 
preşcolarii şi 

elevii 

An școlar 
2012-2013 

Portofoliul 
preșcolarului/elevului 

Caietele elevilor 
Proiecte de lecție/schițe 

lecție 
Dezvoltarea interesului 

pentru lectură 
Dezvoltarea competențelor 

citit-scris 

Inspectori 
școlari de 

specialitate 

Directori 
unități de 

învățământ 
Responsa 

bili comisii 
metodice 

Inspecții de 
specialitate 

Inspecții grade 
didactice 
Inspecții 
generale  

Alocarea, săptămânal, a minim 
două secvențe distincte în 

structura lecției de limba și 
literatura română pentru 

activități ce stimulează lectura 

Elevii de 
gimnaziu 

An școlar 
2012-2013 

Portofoliul elevului 
Caietele elevilor 

Proiecte de lecție/schițe 
lecție 

Dezvoltarea interesului 
pentru lectură 

Inspectori 
școlari de 

specialitate 

Directori 
unități de 

învățământ 
Responsa 

bili comisii 
metodice 

Inspecții de 
specialitate 

Inspecții grade 
didactice 
Inspecții 
generale  
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Dezvoltarea competențelor 
citit-scris 

Organizarea activităților 
extracurriculare și/sau 

extrașcolare cu accent pe 
alfabetizare funcțională și 

dezvoltarea competențelor de 
lectură: concursuri școlare, 

momente literare, ateliere de 
lectură și multimedia, excursii 

tematice ș/a 

Toti 
preşcolarii şi 

elevii 

An școlar 
2012-2013 

Plan activități 
extracurriculare/extrașcola

re 
Proiecte educaționale 

Excursii tematice 
Dezvoltarea competențelor 

de comunicare în limba 
română 

Inspectori 
școlari de 

specialitate 

Directori 
unități de 

învățământ 
Responsabil

i comisii 
metodice 

Responsabil 
activități 
educative 

Inspecții de 
specialitate 

Inspecții 
tematice 
Inspecții 
generale  

Utilizarea softurilor 
educaționale și a 

instrumentelor didactice 
elaborate în cadrul unor 

proiecte cu finanțare externă 
în cadrul lecțiilor și 

activităților educative 

Toti 
preşcolarii şi 

elevii 

An școlar 
2012-2013 

Plan de acțiune unitate 
școlară/comisie metodică 
Proiecte/schițe de lecție 

Dezvoltarea competențelor 
de comunicare dialogată în 

limba română 

Inspectori 
școlari de 

specialitate 

Directori 
unități de 

învățământ 
Responsabil

i comisii 
metodice 

Responsabil 
activități 
educative 

Inspecții de 
specialitate 

Inspecții 
tematice 
Inspecții 
generale  

 

 

 

   

 

 

   

 


